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Sovietų šalis gali pasidi
džiuoti dar ir tuomi, kad ji 
jau pusėtinai tvirtai paža
bojo akląsias gamtos jėgas. 
Nei bado, nei stokos grūdų 
šiemet nebus, nors oras be
veik visoj šalyj buvo labai 
neprielankus javams.

Senojoj Rusijoj prie to
kių sąlygų pusė šalies žmo
nių būtų atsidūrę alkio ger
klėje. Bet moksliški patyri
mai ir mašinerija tą gamtos 
rykštę atstūmė šalin. Sovie
tų derlius bus vidutinis ir 
visi to milžiniško krašto 
žmonės bus sotūs.

Apart kitų gerų, nuošir
džių žmonių Roosevelto ka
binete, didelės pagarbos ir 
atžymėjimo vertas senis 
Harold L. Ickes. Jis visai 
nepaiso tos garbės, kurią jis 
galėtų užsipelnyti nuo tam
siųjų spėkų, jeigu joms nuo
lankautų.

Ickes nebijo phsisakyti 
atvirai, kad jis pritaria 
Roosevelto kandidatūrai į 
prezidentus trečiu kartu. 
Spjaut, girdi, ant tradicijos, 
o gyvent reikia taip, kaip 
geriausia ir naudingiausia.

Tai kas, kad iki šiol jo- 
kis prezidentas nebandė 
siekti trečio termino? Roo- 
seveltas gerai gina liaudies 
reikalus, Rooseveltas pasi
rodė nuoširdus demokratas 
ir nepalaužiamos valios vy
ras, tai mes jį ir vėl rinki
me prezidentu!

Popiežius Pijus XII ofi
cialiai palaimino generolo 
Franco kudašių. Jis esąs ti
kras katalikų bažnyčios sū
nus ir apgynėjas.

Bet tas nei kiek nesuma
žina gen. Franco krimina- 
lysčių. Popiežius jį palaimi
no tam tikrais politiniais 
sumetimais.

Yra peckelių, kurie dabar 
bando dėl to pašiepti ko
munistus. Girdi, jūs tiesia
te ranką katalikams, o jų 
galva laimina patį vyriausįl 
šio šimtmečio budelį.

Mes turėjome ištiesę sa
vo ranką katalikų masėms 
ir turėsime. Mes norime su 
jomis susikalbėti ir gintis 
bendrai prieš grūmojančius 
pavojus. Šis musų nusista
tymas yra aiškus ir griež
tas .

Iš antros pusės, mes pui
kiai suprantame katalikų 
bažnyčios aukštosios dvay 
siškijos politiką. Ji šioj ga
dynėj vėją sėja. Nuo jos 
flirtavimo su fašistine pa
baisa nukentės katalikiškos 
darbo masės. Mums jų gai
la. J

Nebekaip Anglijos reika
lai stovi Tolimuose Rytuo
se. Japonija jiem nosį šluos
to. Neužilgo anglams vietos 
visai nebeliks Chinijoje.

Prie ko tas veda? Nesi
nori tikėti, kad Anglija sa
vo komercines privilegijas 
užleis Japonijai be pasiprie
šinimo. Dabar tik žodžiais 
protestuoja, bet gali pasi
kalbėti ir ginklais.

Labai daug Brooklyno lie
tuvių perka ir skaito kokį 
nors anglišką dienraštį. Ne-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 140 Telefonas

Moteris Išdavus Naziam 
Cechą, Kuris “Nušovęs”

Naziy Policininką
Praga. — Naziai stengia

si sugaut cechą Wenzelį 
Hulinskį; sako, kad tai jis 
nušovęs vokietį policininką 
Kladno mieste. Naziai pa
leido girdus, kad Hulinskį 
jiem išdavus kokia tai “ce
che moteris.”

(Čechai tvirtina, kad tą 
policininką nušovė kitas 
girtas nazis policininkas.)

Northamptono Majoras 
Varo Namo Visas Už
darbiaujančias Pačias
N o r t hampton, Mass. — 

Prezidento Roosevelto žmo
na atsiuntė laišką šio mies
to majorui Wm. H. Feike- 
riui, klausdama, ką jis ma
no apie pačias, uždarbau- 
jančias raštinėse, profesijo
se bei kitokiuose užsiėmi
muose.

Majoras atsakė, kad visos 
taip uždarbiaujančios žmo
nos turi grįžti namo gim
dyt ir auklėt vaikus. Jis at
rašė Rooseveltienei, kad už
darbiaujančios žmonos la
bai mažai gimdo kūdikių 
arba visai negimdo; tai pa
sak majoro Feikerio, jos 
[‘neatlieka savo pareigas 
Dievui, vyrui ir tėvynei.” 
i Majoras buvo pareikala
vęs, kad vienuolika žmonų, 
[tarnaujančių miesto vald
žiai, turi apleist savo vie
tas iki birželio 15 d.; bet 
dabar jis sako, dar neišvy
siąs tų moterų iš tarnybų, 
iki aukščiausias valstijos 
eismas padalys sprendimą 
;uo klausimu.

Baltimorės Prokuroras su 
Naziukais prieš Žydus

Baltimore, Md., — Valsti
jos prokuroras J. B. Wells 
nenori tyrinėt naziukų mo
kinių smurtą prieš žydus 
mokinius šiame mieste. Bet 
prokuroras veikliai ruošia 
bylą prieš žydą jaunuolį jū
rininką Mortoną Roseną.

Rosenas buvo areštuotas 
už tai, kad jis gynė žvdą 
mokinį Melviną Bridge, 
kuomet fašistukai Gwynne 
Falls mokiniai antru kartu 
užpuolė M. Bridge. Bet nė 
vienas užpuolikas nebuvo 
areštuotas.

mažai tokių yra ir “Lais
vės” skaitytojų.

Bet kam pirkti ir skaity
ti buržuazinį laikraštį, kuo
met čia pat išeina labai pui
kus angliškas dienraštis, 
“Daily Worker?” Pabandy
kite jį skaityti.

Tiesa, “Daily Workeryje” 
nerasite didelių, riebiai ap
mokamų kapitalistinių gar
sinimų. Bet jis pilnas gerų, 
vėliausių žinių. Jame rasite 
teisingų informacijų apie 
darbo žmonių reikalus. To 
nerasite jokiame kapitalistų 
didlapyje.
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Japonų Apgultiems 
Anglams Trūksta 
Maisto Tientsine

ANGLIJOS VALDOVAI 
SVARSTO ŽINGSNIUS

PRIEŠ JAPONIJĄ

Tientsin, birž. 15. — Ja
ponai, užblokadavę Anglų 
ir Francūzų koncesijas-ko- 
lonijas Tientsine, Chinijoj, 
nepraleidžia į jas nė maisto. 
G r ęsia badas penkiems 
tūkstančiams anglų, fran
cūzų, amerikonų ir kitų sve
timšalių, ir 115-kai tūks
tančių chinų, gyvenančių 
tose koncesijose.

London. — Anglijos val
džia reikalauja, kad Japo
nija nuimtų blokadą nuo 
Anglų koncesijos Tientsine. 
Anglų ministerial svarsto, 
kokius ž i n gsnius daryt 
prieš Japoniją, jeigu jinai 
vis laikys apgulus Anglų 
koncesiją tenai.

Anglijos biznieriai per 
savo atstovus seime reika
lauja uždaryt Japonijos

Ko Reikalauja Japonai 
Tientsine iš Anglijos 

ir Francijos
Tientsin, birž. 15 — Jei

gu Anglija ir Franci j a nori, 
kad Japonija nuimtų blo
kadą nuo Francūzų ir An
glų koncesijų Tientsine, 
Chinijoj, tai Anglija ir 
Franci j a turi išpildyt se
kančias Japonų statomas 
sąlygas, kaip sako Japoni
jos valdovai:

Atiduot japonams keturis 
chinus, kurie, girdi, nužudę 
vieną chiną muitinės virši
ninką, tarnavusį Japonijai.

Anglų ir Francūzų kon
cesijos turi daugiau neglo- 
bot .prieš-japoniškų ir “ko
munistinių” chinų.

Neremt Chinijos pinigų.
Nesikraut koncesijose 

maisto, kurio joms tuoj aus 
nereikia.

Panaikint “neregistruo
tas” Anglų ir Francūzų ra
dio stotis Tientsine.

Įvest japonų paruoštas 
knygas kaipo vadovėlius 
mokyklose Anglų ir Fran
cūzų koncesijose.

USA REIKALAUJA KON
TROLĖS ANT TELEFO

NŲ TRUSTO
Washington. -7- Valdiška 

komisija reikalauja, kad 
kongresas įvestų valdžios 
kontrolę ant 6 bilionų do
lerių Telefonų trusto, kuris 
be saiko išnaudoja telefo
nų vartotojus.

Halifax. — Anglijos ka
ralius Jurgis, grįždamas 
namof dėkojo per radio 
Amerikai už draugišką jo 
priėmimą.

prekiniams laivams įplauki
mą į Anglijos valdomas 
prieplaukas Azijoj, Hong 
Kongą, Singaporą ir kitas. 
Jie taip pat siūlo, kad An
glija skardžiai aukštyn pa
keltų muitus ant Japonijos 
tavorų, įvežamų į Anglijos 
žemes.

Anglijos valdžia, tačiaus, 
nenori daryt ryškių žings
nių prieš Japoniją. Anglų 
valdovai linkę duot Japoni
jai nuolaidų Tientsine. Bet 
sakoma, kad jie pradėtų 
veikt prieš Japoniją, jeigu 
japonų valdžia mėgintų iš- 
šluot laukan anglus iš 
Shanghajaus ir kitų stam
biųjų angliškų koncesijų- 
kolonijų Chinijos didmies
čiuose .

Anglų valdžia taip pat ta
riasi su Francija ir Jungti
nėmis Valstijomis, kaip ga
lima būtų bendromis jėgo
mis atsispirt prieš Japoni
ją Chinijoj.

Ugniagesiai Atsisakė Mar- 
šuot su Japonijoj Dirbto

mis USA Veliavukemis
---------------------- /

Conemaugh, Pa. — Vieti
niai liuosnoriai ugniagesiai 
buvo nutarę, kad jie visi 
prisisegs prie švarkų atlapų 
mažiukes amerikoniškas vė- 
liavukes, maršuojant Ame
rikos Vėliavos Dienoje.

Bet krautuvėse jie nera
do gamintų Amerikoje to
kių vėliavukių. Visos par
davinėjamos vėliavukės bu
vo dirbtos Japonijoj ir Vo
kietijoj. Todėl susirinkę ug
niagesiai atšaukė pirmesnį 
savo tarimą ir nusprendė 
maršuot be mažiukių prise
gamųjų vėliavukių.

Pagrobė Kūdikį ir Pa
skandino Upelyje

Clyde, Ohio. — Vieną 
naktį buvo pagrobtas 10 sa
vaičių berniukas Haldon 
Fįnk iš jo senolių O. Ba
kenų namo, o, ant rytojaus 
kūdikio kūnelis jau buvo 
rastas Green upelyje, ma
tyt, numestas nuo tilto.

Jo motina Welma Finkie- 
nė buvo išėjus su savo mo
tina Bakeriene. Namie ta
da liko tik kūdikio senolis 
Oran Baker, kuris yra pu- 
siau-kurčias; tai negalėjęs 
girdėt, kaip kas įsibriovęs 
vidun ir ar kūdikis rėkęs.

Kūdikio motina yra pasi
metus su savo vyru, WPA 
darbininku, kuris gyvena 
kitame artimame miestelyj.

London. — Anglija išve
ja Vokietijos generalį kon
sulą Reinhardtą, kuris bu
vo vadas nazių karinės šni- 
pijados prieš Angliją.

Naziai Sudegino Penkias 
Žydų Bažnyčias per Ke

lias Dienas Čechijoj
Praga. — Mieste Maehr- 

isch-Ostrau, Čechijoj, na
ziai per dvi dienas sudegi
no dvi žydų bažnyčias. O 
per kelias paskutine^ die
nas Čechijoj-Moravijoj jie 
supleškino penkias žydų 
bažnyčias iš viso .

Išleista keli nauji griežti 
įsakymai prieš žydus Čechi
joj - Moravijoj.

| Lenkijos Pasienį 
Sutelkta 250,000 

Naziy Armijos
Paryžius. — Lenkijos am

basadorius Jul. Lukaševič 
išreiškė baimę, kad Vokie
tija gali staiga užpult Len
kiją. Jis pranešė užsieni
niam Francijos ministeriui 
G. Bonnetui, jog Hitleris 
jau sutelkė 250,000 armijos 
palei Lenkijos sieną, ties 
Slovakija.' Ten naziai skubo
tai statosi aptvirtinimus 
200 mylių linijoj. Iš tų po
zicijų naziai, padarydami 
šturmingą užpuolimą, kaip 
bijoma, galėtų per valandą 
pasiekt Lenkų Sileziją, cen
trą Lenkijos ginklų gamy
bos ir sunkiosios pramonės.

Ambasadorius Lukaševič 
išreiškė viltį, kad Francija 
ir Anglija išlaikys savo pri
žadus ir duos Lenkam pa- 
gelbos, jeigu Hitleris už
puls juos.

(Berlyno naziai užginči
ja, kad jie mobilizuojasi 
prieš Lenkiją.)

E VTD A y*. JL JlV
JAPONŲ SAUVALIAVI
MAS PRIEŠ ANGLUS IR 
AMERIKONUS

Tientsin, Chinija, birž 15. 
—Japonai užblokadavo jau 
ir Amoy miesto tarptauti
nes kolonijas, kurias iki 
šiol valdė anglai, ameriko
nai ir francūzai.

Japonai nuogai nurengė 
kelis anglus valdininkus, 
darydami jiem kratas, kuo
met šie anglai norėjo išeit 
bei įeit į Anglijos koncesi
ją Tientsine. Jie čia taip 
pat sužeidė amerikoną gy
vulių gydytoją R. J. Hochą 
ir anglą žinių-įvykių foto
grafuoto ją Erichą Mayellį, 
kuris yra jau gavęs pirmą
sias Amerikos pilietybės 
popieras.

Roma. — Smarkios, ilgos 
liūtys sunaikino daug Itali
jos kviečių pasėlių.

London. — Vokietija pa
naikino svetimšaliams įva
žiavimus į buvusiąją Čecho- 
slovakiją, “be svarbių biz
nio reikalų.”

Tel Aviv, Palestina. — 
Žydas nušovė arabą. Kiti 
žydai metė dvi bombas į 
arabų bakūžes.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Kongreso Atgaleiviai 
Nori Visai Panaikint 

Bedarbių Šelpimų
KONGRESO KOMISIJA 
SIŪLO PUSIAU NUKIRS

TI WPA DARBUS /
Washington. — Atžagar

eiviai demokratai ir repu- 
blikonai, sudarantieji kon
gresinę lėšų komisiją, pa
tarė, kad šalies kongresas 
skirtų metams tiktai $1,- 
447,000,000 pašaipi niams 
WPA .darbams. Komisijai 
vadovauja pusiau-fašistinis 
republikonas Cl. Woodrum. 
Komisija nutarė štai ką:

Iki 1940 metų birželio su
mažini skaičių WPA pašal- 
pinių darbininkų nuo da
bartinių trijų milionų iki 
pusantro miliono. Panai
kint federalius meno darbų 
projektus, išmetant iš jų 
32,500 intelektualų darbi
ninkų ir artistų.

Jokiam valdiškam WPA 
darbų projektui neskirt 
daugiau kaip $25,000. — Šį 
žalingą sumanymą remia ir

Du Mokytojai Išvien su Na-i (JO Reikalauja $60 
ziukais Mokiniais Budelia-

vo Žydus Mokinius
Baltimore, Md. — Miesto 

majoras Howard Jackson 
įsakė mokyklų valdybai iš
tirt, kaip ir kas sumušė žy
dą vidurinės mokyklos mo
kinį Melviną Bridge ir kru
vinai įrėžė jam raidę H į 
kaklą. Jeigu mokyklų val
dyba to nepadarys, tai “aš 
pats paimsiu tyrinėjimą į 
savo rankas,” sako majo
ras.

Pasirodo, jog ir du moky
tojai veikė išvien su gauja 
naziukų mokinių, kurie už
puolė žydus mokinius ir pa
ženklino Melvįną Bridge 
raide H (reiškia, Hebrew).

Spėjama, Kad Sudegintas 
Gengsteriy Vadas

Bergen County, N. J. — 
Yra spėjimų, kad gal tai 
Harry Greenberg buvo pri
rištas prie medžio, apipil
tas gazolinu ir gyvas sude
gintas, Palisades parke, N. 
J. Greenberg buvo vadas 
gengsterių-gorilų, veikian
čių prieš streikierius.

Harry Greenberg 1931 
m. buvo deportuotas atgal 
į Lenkiją, bet sekančiais 
metais slapta sugrįžo į Am
eriką. Paskui 1935 m. jis 
antru kartu buvo deportuo
tas, ale ir vėl galėjo slapta 
sugrįžt.

ORAS
Šį penktadienį šilčiau ir 

bus lietaus.

Ruoškimės prie va
sarinių p a r e n g imu 
“L a i s vės” paramai 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Amerikos Darbo Federaci
jos galva Wm. Green. O 
WPA administratorius pul
kininkas Harrington sako: 
Jeigu tų darbų projektai 
būtų numušti iki $25,000 iš 
viso, tai patys darbai būtų 
negalimi.

Bent vieną republikoną 
įsileist į WPA darbų val
dybą, susidarančią iš trijų 
narių. Panaikint taisyklę, 
kuri reikalauja, kad pašal- 
piniam WPA darbininkam 
būtų mokama tokia alga, 
kokią darbininkai abelnai 
gauna toj ar kitoj apylin
kėj.

Numušt $42,000,000 nuo 
pašalpų jaunuoliams; iš
mes iš WPA visus bedar
bius, kurie ten dirbo iki 18 
mėnesių.

Republikonai džiaugiasi, 
kad jeigu kongresas priims 
tuos pasiūlymus, tai bus 
žingsnis į panaikinimą bet 
kokios federaliai-valdiškos 
pašalpos bedarbiams.

Pensijos per Mėnesį 
Visiem Virš 50 Mėty
Washington. — CIO uni

jų pildančioji taryba atsi
šaukė į visus narius, kad jie 
veiktų išvien su pažangio
mis politinėmis grupėmis ir 
su visais tais, kurie reika
lauja įvest 60 dolerių pen
sijos per mėnesį kiekvie
nam asmeniui, sulaukusiam 
60 metų amžiaus ar dau
giau. CIO ragina išvystyt 
platų vajų tuom reikalu vi
soj šalyj.

CIO valdyba atranda, jog 
dabartinė federalė senatvės 
apdrauda yra netikus ir į- 
vairių atskirų valstijų pa- 
gelba nusenusiem visai blo
ga.

CIO taryba užgyrė įteik
tus kongresui pasiūlymus, 
kurie reikalauja paskirt 
$3,000,000,000 socialei ap- 
draudai ir bedarbių šelpi
mui.

Flint, Mich. — Valstijos 
policija išblaškė CIO auto
mobilių Darbininkų Unijos 
pikietą nuo General Motors 
Fisher Body dirbyklos. Po
licija gynė skebaujančią 
Homerio Martino unijėlę, 
kuri padarė neya “sutartį” 
su bosais.

Michigano Policija Veikia 
Su Skebininku Martinu 
Prieš CIO

Jeruzalė. — Anglija iki 
spalių 1 d. įleis į Palestiną 
7,850 žydų iš kitų kraštų, 
ypač iš Vokietijos.
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Žmonės Pageidauja, Kad Rcose- 
veltas Dar Kandidatuotų

'Generalinis USA KP sekretorius Earl 
Browder buvo išvykęs iš New Yorko į 
centralines ir vakarines valstijas. Jis iš
buvo ten tris savaites ir pasakė visą eilę 
prakalbų dideliuose masiniuose mitin
guose. Dabar jis ir vėl grįžo namon.

Sugrįžęs, E. Browderis sako, kad kur 
tik jis važiavo, su kuo kalbėjosi, visur 
girdėjo reikalavimų, kad prezidentas 
Rooseveltas kandidatuotų trečiam termi
nui. Tie balsai (reikalavimai) girdisi ne 
tik demokratų eilėse, o ir republikonų 
ir nepartiniuose žmonėse. Kai kur vei
kia įvairios organizacijos, neturinčios 
aiškios politinės linijos, tačiau ir jos 
griežtai stovi už tai, kad prezidentas 
Rooseveltas kandidatuotų trečiam ter- 
njinui!

Kitais žodžiais, tasai obalsis, kad pre
zidentas Rooseveltas kandidatuotų tre
čiam terminui, girdimas per visą kraštą.

Aišku, reakcininkai, kurie įmanytų 
prezidentą šaukšte vandens nuskandin
tų, kalba kitaip: jie vis tebesilaiko tos t. 
v. tradicijos. Girdi, Washingtonas ne
kandidatavo trečiajam terminui, tai ir 
prez. Rooseveltas neturėtų kandidatuoti.

Bet tie patys žmonės Coolidge’iaus 
laikais stovėjo už tai, kad Coolidge kan
didatuotų ir trečiam terminui!

Reikia tikėtis, kad vis daugiau ir 
daugiau žmonių pasisakys už tai, kad 
prez. Rooseveltas kandidatuotų trečiam 
terminui. Tuomet, aišku, ir pats prezi
dentas turės su tuo sutikti ir kandida
tuos.

Amerikos žmonių interesai reikalaute 
reikalauja, kad prezidentas Rooseveltas 
dar kartą kandidatuotų ir galėtų praves
ti gyveniman visus savo darbų programe 
užbrėžtus punktus. Būtų gerai, kad jis 
tatai ir viešai pasakytų. Tegu Amerikos 
žmonės žino, prie ko ir kaip rengtis, be
siartinant 1940 metų lapkričio mėnesiui!

Moterims Kalbėti Apie Politiką 
—Nevalia!

Prieš tūlą laiką Chicagos lietuvių mo
terų veikėja, Julija Skeberdytė, pasiun
tė korespondenciją “Naujienoms” apie 
Vidurvakarinių Valstijų Moterų Sąryšio 
veiklą. Tą korespondenciją prašė iš
spausdinti Grigaičio redaguojamo laik
raščio moterų skyriuje. Ar jūs manote, 
kad toji korespondencija susirado vietos 
“Naujienose?” Ne! Grigaitis atsako ra- 
šytojai:

“Dabartinė moterų Skyriaus vedėja 
laikosi nusistatymo, kurį tas skyrius yra 
priėmęs seniai, kad į šį skyrių neprivalo 
būti įveliama politika, nes dėl politikos 
žmonės greitai susipyksta (!—“L.” 
Red.). O Tamstų kultūrinių kliubų pro
grame politika yra tarpe pagrindinių 
tikslų (‘Kova prieš karą ir fašizmą’).”

Toliau tasai redaktorius nurodo: jei 
moterys kovotų prieš Sovietų Sąjungą 
(panašiai, kaip'"daro Grigaitis), tai būtų 
viskas O. K. Bet kadangi jos Grigaičio 
nepaklauso, tai, ot, ir nesusiranda tame 
laikraštyje kampelio apie savo veiklą pa
sakyti !

| Dėlei tokio menševikų laikraščio re
daktoriaus “unaravo” atsakymo, “Vil
nis” pastebi sekamai:

“Iki šiol manėm, kad net ir ‘Naujie
nų’ rūšies socialistai stoja už lygybę 
moterims su vyrais, bet čia patiriam ką 
kitą: Moterims neleistina kištis į politi
ką, nes ‘dėl politikos žmonės greitai su
sipyksta.’

“Bet kodėl ‘Naujienų’ redaktorius pats 
sau leidžia į politiką kištis, jei jis taip 
nenori žmonių susipykimo?

“Kodėl jis moterims tos teisės nenori 
pripažinti ?

“Moterų Sąryšis jam ir dėlto negeras, 
kad jis stoja prieš karą ir fašizmą. Ar 
‘Naujienų’ redaktorius nori, kad moters 
stotų už karą ir už fašizmą? Ar tada jis 
duotų vietos Sąryšio raštams?

“Mes iki šiol manėme, kad ir ‘Naujie
nos’ stoja prieš karą ir fašizmą, dabar 
pasirodo, kad klydome.

“Kova prieš fašizmą yra partinė, dar
gi komunistinė. Jei taip, tai ir prelatas 
Ryan, ir kunigas Cox ir tie socialistai, 
kurie stoja prieš fašizmą yra komunis
tai. '

“Kokis piktas juokas.
“Kokia politinė kūdikystė.
“Jei Sovietų Sąjungoj socialistai ir ne

turėtų teisių, tai ką tame kaltas Moterų 
Sąryšis, kuris nieko bendro su ta šalim 
neturi?

“Bet ir čia klasta. Sovietų žemėj tei- 
2—Edit.
šių neturi tik tie, kurie kriminaliai nu
sikaltę. Jei kurie buvę socialistai iki to 
dasigyveno, tai čia ne tik ne Moterų Są
ryšio kaltė, bet ir net ir ne SSSR val
džios kaltė.”

Pasakyta gerai, tik tas, aišku, užkie- 
tėjusio Sovietų priešo nepamokinš. Per 
virš 20 metų jis be atolaidžio puolė tąjį 
kraštą, skleidė melus, niekino, — tebe
daro jis tą patį ir dabar. Jam tas asmuo 
geras, kuris plūsta Sovietus ir komunis
tus. O jeigu tu to nedarai — niekam ne
tikęs.

Šmelka Ginsbergas — nusigyvenęs pa- 
daužėlė — Grigaičio geriausias šiandien 
prietelius ir vienmintis; jis jam “gene
rolas” ir “ekspertas.” Jo raštams “Nau
jienų” špaltos atdaros, nes jie perpil
dyti purvinais melais prieš Sovietus. Chi
cagos lietuvės moterys, kurių šimtai pri
klauso kliubams, negali gauti “Naujie
nose” vietos žodžiui apie savo veiklą pa
sakyti, kadangi jos pasisako prieš karą 
ir fašizmą, o ne prieš socializmo kraštą 
—Sovietų Sąjungą! \
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Prezidento svečiai — Anglijos monarchai, kurie nesenai išvyko. Iš kaires į 
dešinę: karalius Jurgis, prezidentas Roosevelt, pulkininkas Watson, ponia

Rooseveltiene ir karaliene Elzbieta.

Liberalai Apie SSSR Pavilioną

Amerikon atvykęs prieš ka
rą.

—Dirbau, gyvenau,—tęsė 
mano bendrakalbis, — o da
bar, matai, batus valau, ki
tokį darbą vargiai bepajėg
čiau, pasenau. Ar tikėsi ma
nim, šiandien esi pirmas 
mano kostumeris, o jau 
saulė matai kur,—savo še
pečiu jis parodė į dangų,— 
atsisėdau čia iš pat ryto.

—Bet kitą kurią dieną 
geriau sekasi?

—Menkas gerumas. Jei
gu du ar tris dolerius vaka
re parsinešu, tai jau labai 
gerai esti. Žmonių peikt ne
galima. Senesnieji dažnai 
paduoda dešimtuką ir grą
žos neima. Bet kad tų vai-

Nusilenkė
Anglijos atstovybė Chinijoj sutiko iš

duoti keturis chiniečius į Japonijos bu
delių rankas, kur juos laukia mirtis. Ja
ponijos imperialistai kaltino tuos chinie
čius žudyme japonų. Chiniečiai gyveno 
Anglijos koncesijų teritorijoj ir todėl ja
ponai negalėjo juos suimti. Tada japo
nai areštavo anglą pulkininką ir karo 
specialistą S. R. Spear ir pagrūmojo blo- 
kaduoti anglus Tientsine, Chinijoj. Ir 
štai Anglija nusilenkia prieš * Japoniją 
ir išpildo visus reikalavimus.

Jeigu kas seniau Anglijai būtų taip 
kumštį po nosia pakišęs, tai ji liūtiškai 
būt atsakius. Matyti, jau nusenęs Angli
jos levas. Bet tie nuolaidavimai neina jo 
naudai.

Tuo pačiu sykiu pranešama, kad Japo
nija jau pradėjo blokaduoti Tientsiną.
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Slaptas Cechų Radio
Vokietijos fašistai siunta, kad jie ne

gali surasti slaptos Čechoslovakijoj ra
dio stoties, kuri dieną- ir naktį veikia. 
Iš radio stoties sako prakalbas, griežia 
čekų liaudies ir patriotiška^.dainas, tei
kia žinias iš Čechijos ir viso pasaulio, 
šaukia čekus laikytis vieningai ir ruoš
tis ateinančiai kovai už jų laisvę.

Jeigu prie to pridėti tą, kad tik viena 
diena iš Slovakijos į Lenkiją pabėgo tiys 
slovakų karo lėktuvai—bombanešiai su 
kulkasvaidžiais, bombomis, o iš Čecho- 
slovakijos perėjo net 4,000 buvusių ka
reivių, tai bus aišku, kad pavergtoje Če
choslovakijoj eina didelis sąjūdis prieš 
Vokietijos nazius. Kiek anksčiau pabė
go čekų generolas Vladislav Perchala, 
kuris dabar pasitiko buvusius kareivius 
ir pasveikino. Į Lenkiją pabėgo ir Wotja 
Benes, buvūsio Čechoslovakijos prezi
dento brolis.

Generolas Perchala kovėsi prieš ven
grus, kada jie veržėsi į Slovakiją. Sako,

Kad Sovietų Sąjungos pa- 
vilionas Pasaulinėj Parodoj 
yra gražus, gerai įrengtas 
ir daug reiškia, tą niekas 
negali paslėpti. Mūsų šalies 
karšti patriotai išmetinėja, 
kodėl Jungt. Valstijų fede- 
ralė valdžia nepastatė gra
žesnį pavilioną ir už Sovie
tų. Reakciniai elementai kė
lė triukšmą, kam Sovietų 
paviliono raudonoji žvaigž
dė yra aukščiau už Jungt. 
Valstijų vėliavą. Į tą atsi
liepė ir liberališkas laik
raštis “The New York 
Evening Post.” Straipsnio 
autorius Henry Beckett sa
ko, kad Sovietų Sąjungos 
pavilionas nuolatos užkimš
tas žmonėmis, perdaug per
pildytas dėl dviejų priežas
čių. Viena, kad Sovietų Są
junga yrą naujas politiniai 
ir ekonominiai pasaulis, at
stovauja n’afiją tvarką, ir 
antra, kad patsai pavilionas 
yra charakteringas savo iš
vaizda. Bet žinoma, labiau
siai svečius traukia tai tas, 
kad kiekvienas nori žinoti 
Sovietų atsiekimus.

Paviliono išbudavojimas 
atsiėjo apie $2,000,000, o jo 
dalykai išstatyti parodai 
yra apdrausti ant $4,000,- 
000, kas reiškia daugiau, 
negu Anglijos ir Franci jos 
pavilionus sudėjus į daiktą. 
Juk Sovietai net 800 tonų 
marmoro atvežė savo pavi
liono padabinimui. Juk tai 
tikras muzėjus, kur įdėta ir 
architektų ir dailininkų ge
riausi talentai. Jo techniki
nis įrengimas suteikia ge-

riausį svečiams pasitenkini
mą, kur judžiai papildo ži
nias. Sovietų pavilionas pa
rodo tuos atsiekimus, ko
kius padarė Sovietų darbo 
žmonės, patys tvarkydami 
savo reikalus. Jis vaizduoja, 
kad Sovietų šalies piliečiai 
gyvena geriau, smagiau, 
turtingiau, lengviau, gra
žiau, kaip pirmiau gyveno 
ir kitų šalių gyvena, kur 
viešpatauja kapitalizmas.

Tiesa, yra žmonių, kurie 
ir čia prikiša: “Bet Sovie-

tai rodo tik gerą pusę, jie 
nerodo, kaip šaudo žmones.” 
Tie “žmonės,” tai gaivalai, 
kurie nustojo bent kokio 
žmoniškumo, kurie nuodijo 
Sovietų geriausius pilie
čius, gyvulius, griovė fabri
kus, išdavinėjo tėvynę! To
kių “žmonių” gali ašaroti 
tik jiems panašūs sutvėri
mai. Bet liberalų laikraštis 
ir čia yra logiškesnis už 
“socialistines” “Naujienas”, 
kuris sako, kad Pasaulinėj 
Parodoj kiekviena šalis ro
do, ką turi geriausio, ko ji 
siekia rytdienai.

D. M. š.

Pasikalbėjimas Su Batų 
Valytojų

Gal niekas su aplinkuma 
taip neapsipranta, kaip 
žmogus. Tai, kas -atsitiko 
vakar, atrodo, nebeįdomu 
šiandien, kas vakar galėjo 
jaudinti, šiandien—jau nei 
šiltą nei šalta. Ir kam čia 
dabar galvoje, jei Brookly- 
no ir New Yorko gatvėse 
kasdien šimtai vaikų valo 
batus. Eini pro šalį, matai: 
vaikas pasistatęs dėžutę 
laukia bene pakiš koją kas 
nuvalyti. Už batų nublizgi- 
nimą jie ima tik penkis 
centus. Kai jie gatvėse dar
bo negauna, eina nešvarių 
batų j ieškot į saliūnus, į 
subvės tunelius. Žmonės pro 
juos praeina ir visai ne
kreipia dėmesio. Didelis čia, 
regis, daiktas, kad vaikai 
gatvėse už penkis centus 
batus valo.

Bet kartą Brooklyne vie
name kampe prie Washing

ton Plaza aikštės man ba
tus nuvalyti pasisiūlė senas, 
išvargęs, saule nudegęs 
žmogus. Kai jis blizgino 
mano batus, aš. jį paklau
siau :

—Kiek jūs per dieną už
dirbate?

Jis pakėlė į mane mėly
nas savo akis, lyg nenoro
mis nusišypsojo ir nieko ne
atsakė.

—Nuvalot per dieną 80 
porų?

—Batų aš neskaitau, aš 
susiskaitau vakarais tik pi
nigus.

—Gerai, bet jeigu jūs į 
dieną norėtumėte gauti 4 
dolerius, tai turėtumėt ap- 
tarnaut 80 žmonių, nes už 
nuvalymą imat tik 5 centus.

B e s i k a Ibant paaiškėjo, 
jog tas batų valytojas lie
tuvis, lietuviškai neužmir
šęs, o angliškai neišmokęs,

kų, konkurentų daugybė. 4 
Daugiausia savo vaikus 
gatvėn siunčia negrai ir ita
lai.

—Tai mokyklon vaikai 
neina?

—Kai kurie eina. Bet 
kaip tik pargrįžta namo, 
tuojau už savo dėžutes ir 
gatvėn. Kai kurie sakosi, 
kad tėvai jiems liepia, o ki
ti savu noru veržiasi. Gerai 
būtų, kad valdžia jiems už
draustų.

Ta pačia proga lietuvis 
batų valytojas pasipasako
jo ir savo vargus, atvedu
sius prie tokio amato.

Gautą iš manęs pinigą 
jis paspjaudė ir įsidėjo ki
šenėn. Kai paklausiau kam 
jis taip daro, jis atsakė:

—Paspjaudyt reikia. Prie 
paspjaudyto pinigo daugiau 
nikelių limpa.

Mes kits kitam padėko
jom ir atsisveikinom.

“L.” Rep.
ii • . . ■. . i j ; . , .

Klausimai ir Atsakymai t
Klausimas

Grupė Ispanijos respublikos pabėgėlių Francijon dabar įstojo Į Francijos Vi- 
sienio Legijoną. Paveikslas trauktas Marseilės mieste.

kad jo vadovystėj, Lenkijoj, jau yra su
darytas iš 18,000 čekų buvusių kareivių, 
legiono korpusas, kuris tik laukia pro
gos, kad patogiose sąlygose išvien su 
kitais čekais pradėjus kovą prieš nazius.

Karas tarpe Lenkijos ir fašistinės Vo-

Aš parduodu savo dalį 
Lietuvoje už 100 dolerių sa
vo sesutei, tai ar Lietuvos 
valdžia leis man tą šimtą 
dolerių paimti?

Su pagarba,
“Laisvės” Skaitytojas.

Atsakymas
Taip, jūs pinigus galite 

gauti. Bet turite parašyti 
prašymą Valiutos Komisi- * 
jai Kaune, kad jums pri
klausomus pinigus išleistų 
iš Lietuvos. Prašyme pažy
mėkite, kiek pinigų yra ir 
kokia valiuta norite gauti— 
Lietuvos litais, ar Ameri
kos doleriais.

Mes nežinome, ar jūs 
gausite visą šimtą dolerių 
sykiu, ar po tam tikrą su
mą kas mėnesis. Veikiausia 1 
priklausys nuo to, kaip nu
tars Valiutos Komisija.

NAZIAI “GERUMU’U 
STENGIASI NUMALŠINT

ČECHŲ MAIŠTUS I

Praga, birž. 13. — Vokie
tijos vyriausybė skyrė 50,- 
000 markių atlyginimo če- 
chei motinai, kurios sūnų 
policininką be priežasties 
nušovė naziai kareiviai. 
(Šiuom atlyginimu Hitleris 
stengiasi apmalšint čechų 
maištus prieš nazių vai- 
džią). 

-- - •    - -
New York. — Iš WPA 

teatrinių projektų būsią pa-
leista 1,500 bedarbių.

kietijos artinasi. Bet jis artinasi nela
bai gerose sąlygose Vokietijos fašistams. 
Tarptautinė padėtis darosi daugiau tvir
ta prieš fašistų agresijas. Čechoslova
kijoj prasidėjo gan rimtas judėjimas 
prieš nazių okupaciją.

London. — Tai gautu iš 
Vokietijos šautuvu Vincent 
Lawlor šovė per langą į bu
tą karaliaus Jurgio sesers, 
lordo Harewoodo žmonos.
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Kokiose Planetose 
Gali Būt Gyvybės?

■ i i
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Žmonija visuomet domė
josi, ar žvaigždėse yra gy
vybė ir ar planetose, kurios 
drauge su žeme sukasi ap
link saulę, gyvena tokios 
pat išminti ngos būtybės 
kaip žmogus.

Daugelį dešimtmečių at
gal buvo manyta, kad gy
vybė plačiai paplitus visa
toje, įvairiuose erdvės kū
nuose. Dabar gi astrono
mai mano, kad labai retai 
kur tėra gyvybės vadina
muose “dangaus” kūnuose.

Didžiuma medžiagos pa
saulyje yra labai karšta, 
tūkstančių iki milionų laips
nių karščio, o tokiuose 
karščiuose niekas negal gy
venti. Pradinė medžiaga- 
garai ir dujos per bilionu.s 
metų turi spindėt ir paleng
va aušt, kol iš jų pasidaro 
negyvi pelenai, “žemė;” il
tie pelenai neturi būt nei 
perdaug karšti nei per šal
ti; tik tada gyvybė gali pra
dėt sukt ten sau lizdą.

Apie gyvybę ant žvaigž
džių nėra ko nė kalbėt: 
žvaigždės yra perdaug tam 
kraštos. Todėl tegalima 
teirautis tik, ar yra gyvy
bės ant planetų, žemės se
serų, ir ant mėnulių, kurie 
yra planetų palydovai.

Pradėsime nuo žemės mė
nulio. Jis yra maždaug 50 
kartų mažesnis už žemę ir 
palyginti artimas jos kai
mynas, nutolęs tik 385,000 
kilometrų nuo žemės. Kilo
metras yra 62 šimtadaliai 
amerikoniškos mylios.

Mėnulis neturi ' atmosfe- 
ros-“oro.” Sakoma, kad že
mė nutraukus orą nuo jo. 
Ant mėnulio niekad nebū
na debesų. Nėra ten van
dens. O be oro ir vandens 
gyvybė neįmanoma. Be to, 
mėnulio temperatūra (šili- 
mos-šalčio laipsniai) labai 
skirtinga. Toj mėnulio pu
sėj, kuri atsukta į saulę, 
karštis siekia 147 laipsnius 
(pagal Centigrado termo
metrą), bet kaip tik tas šo
nas nusisuka nuo saulės, 
tuojaus nepaprastas šaltis 
apgaubia tas vietas; tada 
šaltis ten skaičiuojamas iki 
200 laipsnių.

Saulės sistemoje yra dar 
28 kiti mėnuliai: 11 jų su
kasi apie planetą Jupiterį, 
10 apie Saturną ir 4 apie 
Uraną. Apie 23 tų mėnulių 
taip pat reikia spręst, kad 
jie neturi atmosferos-oro; 
todėl ant jų negali būt ir 
gyvybės. Tik keturi didieji 
Jupiterio mėnuliai (Jo, Eu
ropa,^Ralistas ir Ganimedą) 
ir vienas Saturno mėnulis 
(Titanas) turi oro; kadan
gi jie gauna pakankamai 
šilimos iš saulės ir iš savo 
planetų, tai šiuose penkiuo
se menuliuose gal ir galėtų 
būt gyvybės.

Didžiosios planetos: Ju
piteriu, Saturnas, Uranas ir 
Neptūnas, tebėra tik milži
niški dujų ir garų kamuo
liai; šios planetos dar nėra 
tiek atšalusios, kad jų pa
viršiuje būtų kieta žemė; 
todėl ten gyvybė neįmano- 

! ma. Bet jos turi tirštą orą, 
tai po daugelio milionų me
tų galės susidaryt palankios 
gyvybei sąlygos tose ketu
riose saulės planetose.

Abejojama, ar galėtų būt 
gyvybės tolimiausioje pla
netoje vardu Plutonas. Ši 
planeta atrasta dar tik 9 
metai atgal. Jinai perma- 
žai tegauna saulės šviesos 
ir šilimos. Nuo planetos Plu
tono saulė atrodytų tik kaip 

•nedidelė žvaigždė.
Trys kitos planetos — 

Merkuras, Venera (Venus) 
ir Marsas, yra užgęsusios, 
atseit sukietėjusios į “že-' 
mę.”

Merkuras neturi oro; jis 
nuo saulės yra už 58 milio
nų kilometrų. Atsuktoje į I 
saulę Me r kuro pusėje yra 
350 laipsnių karščio; antro
joj gi pusėje amžina naktis 
ir baisūs šalčiai. Merkuras 
nesisuka apie savo ašį. Tai 
ant Merkuro abelnai niekur 
nėra progos įsiveist gyvy
bei.

Planeta Venera, mūsų pa
dangės skaisčioji rytinė ir 
vakarinė žvaigždė, yra ap
supta oru-atmosfera. Tai 
arčiausia nuo žemės plane
ta ir savo dydžiu panašiau
sia į žemę; jinai ir užgęsus 
maž-daug tuo pačiu laiku 
kaip žemė.

Skaičiuojama, kad Vene
roje yra iki 40 laipsnių ši
limos, pagal Centigrado ter
mometrą, ne pagal ameri
konišką Fahrenheit termo
metrą; bet Veneros ašiga
liuose (poliuose) šalčiau.

Gal būt, Veneroje tik per-; 
mažai deguonies-oxygeno, 
reikalingo gyvybei kvėpuo
ti. ' 
šviesos parodė, 
tuosiuose šios planetos 
sluoksniuose yra 1000 kartų 
mažiau deguonies, negu ant 
žemės; bet žemesniuose Ve
neros atmosferos sluoks
niuose gali būt daug dau
giau deguonies. Vadinasi, 
šiokia ar tokia gyvybė ant 
Veneros yrą galimas daik
tas.

Planeta Marsas turi orą 
• ir vandenį, bet tik 15 pro
centų to deguonies-oxyge
no kiekio, kuris randamas 
žemės ore. Bet ir. tokioje 
atmosferoje galėtų gyvuoti 
ir veistis tam tikra gyvybė.

Ale 'šilimos laipsnis Mar
se yra žemokas, tik truputį 
aukštesnis už keturis “lie
tuviškus” laipsnius.- Tatai 
galėtų kenkt aukštesniam 
gyvybės išsivystymui ant 
Marso.

Taigi iš visų minimų pla
netų tik Venera ir Marsas 
tikrai turi tokias apysto- 
vas, kad jose galėtų būt 
gyvybė.

Bet tačiau visatoje gal 
apie daugelį žvaigždžių taip 
pat sukasi planetos, tinka
mos gyvybei.

Tikimasi, jog tą klausimą 
padės nušviest milžiniška
sis teleskopas Palomar kal
ne, Californijoj, kada jis 
pradės veikti. —Ž.

Tyrinėjimai Veneros Parodoje yra išstatyta nau- 
jog aukš- jai išrasti siūlai, pagaminti

Vaizdas iš Lietuvos karo aviacijos 20 m. sukaktuvių šventes gegužes 20 d.; 
eilė naujųjų Lietuvos lėktuvų.

žibina- 
dūdos-

jokios

Pas vieną seną porą Ren
nes mieste Francijoj tarna- 
^tKgraži, pavyzdinga mer
gaite Lizetta Dupontaitė, 
16 metų amžiaus. Jos šei
mininkai buvo labai paten
kinti jąja, iki pradėjo per
daug dažnai gest jr 
mų j ų du j ų (geso)
laidai.

Vieną dieną be 
matomos priežasties sugedo 
geso vamzdis, ir vos neuž- 
troško visi to buto gyven
tojai. Kuo greičiausiai buvo 
pašauktas mechanikas ir 
pataisė geso dūdą.

Praslinko pora dienų, ir 
vėl sugedo geso dūda. Atėjo 
tas pats mechanikas ir ant
ra karta sutaisė dūda. Bet 
po kelių dienų vėl prakiuro 
gesas iš tos pačios dūdos.

Per kelias savaites ta dū
da sugedo net dešimtį sy
kių; o ją taisė vis tas pats

Visa Eilė Nauji] 
Išradimų

Yorko

iš kalkių, anglies ir drus
kos. Jie taip stiprūs ir 
lankstūs, kaip tikrojo šilko 
siūlai; bet jie nepermerkia
mi vandens ir nebijo ugnies 
nei stiprių rūkščių nei šar
mų, nei kandžių nei bakte
rijų. Šie siūlai tinka pan- 
čiakom (kojinėm), marški
niam, suknelėm, langų už
dangom ir kitiem tikslam. 
Be kitko, jie nepraleidžia 
elektros srovės ir yra sau
gūs nuo gaisro.

Tuos siūlus išrado Car
bide and Carbon Chemikalų 
korporacijos inžinieriai.

Omahos valstijos pilietis 
Al. W. Jeffries išrado “den- 
tifoną,” prietaisą kurį be
dantis kurčias' žmogus, įsi
dėjęs į savo dirbtinius dan
tis, gali girdėti. Tai mažy
tis radio-elektros prietaisas, 
kurio kiti negali pastebėt 
pas tokį kurčią žmogų.

Paprastas elektrinis pro
sas yra geriausias gaivin
tojas sumirkusių raštų-do- 
kumentų. Po 1937 m. potvi- 
nių įvairiose valstijose 
Amerikoj buvo sumobilizuo
ti naminiai elektriniai pro
sai džiovint ir lygint per
mirkusius vandeniu doku
mentus. • - '

Meilė—Pavoj inga Išradėja
šaukiamas mechanikas.

Tarnaitės Lizettos šeimi
ninkai, pagaliau, pradėjo 
nužiūrėt, ar ne jinai tik ga
dina geso dūdą, ir ėmė ją 
klausinėti. Mergaitė nega
lėjo išsisukt ir prisipažino, 
kad ji tyčia gadino geso 
dūdą, nors dėl to galėjo žū
ti keletas žmonių.

—Kodėl tu taip darei?— 
kvotė ją šeimininkai. Ir 
mergaitė verkdamas štai ką 
atsakė:

—Aš esu labai įsimylėjus 
tą jauną mechaniką, geso 
laidų taisytoją. Bet aš ne-

Katalikų Vyskupas Smerkia
Juoduosius Kukluksus

Atlantą, Georgia. — Ka
talikų vyskupas G. P. O’
Hara per pamokslą karčiai 
smerkė naują juodašimtiš- 
kai-fašistinės organizacijos 
KU Klux Klano galvą J. A. 
Colescottą. Nes Colescott 
viešai pareiškė, kad jo va
dovaujamas Ku Klux Kla
nas darbuosis naudai “Ame
rikoj gimusiųjų, baltųjų, 
protestonų,” prieš katali
kus, negrus, žydus ir atei
vius.

Per šešerius metus savo 
vieš patavimo, Vokietijos 
naziai uždarė ten 6 tūkštan- 
čius įvairių laikraščių.

Washington. — Kongreso 
komisija tyrinėja Reming
ton, Underwood ir Royal 
rašomųjų mašinėlių kompa
nijas, kaip šakas tik vieno 
trusto, pasmaugusio mažes
nius “taipraiterių” fabri
kantus.

Anglijos inžinierius G. B. 
Banks išrado būdą per
duot judamuosius paveiks
lus per’ šimtus ir tūkstan
čius mįdių - be vadinamos 
“elektrjhM'‘akies” (foto-el- 
ektrinės celės).

Sulfanilamido vaistu, ku
ris pardayinė jamas kaipo 
“protonsil,” yra išgydoma 
81 iš kiekvienų 88 žmonių, 
kurie serga vidujiniais au
sų uždegimais nuo strepto- 
kokkų bakterijų.

Washingtone užpatentuo
tas automatiškas šaldytu
vas, kuris, • pagal reikalą, 
kaitina ir vandenį, visai ne
šildydamas valgių, laikomų 
šaldytuve.

su
tik 
kai

mačiau kitokios progos 
sipažint su juom, kaip 
gadinant geso dūdas. O 
jis ateina jas taisyt, tai aš 
bent retkarčiais galiu su 
juom pasimatyt ir pasikal
bėt. Jis pats nesuprato, kad 
aš jį taip myliu, o prisipa
žint jam aš nedrįsau.

Vis tiek Lizetta buvo pa
traukta teisman ir nuteista 
ketverius metus kalėt, ale 
teismas lygtinai atleido nuo 
bausmės, jeigu Lizetta nie
ku neprasižengs per ketve
rius metus.

Į teismą kaipo liudinin
kas buvo pašauktas ir tas 
jos mylimas mechanikas. Ir 
tik teisme jis patyrė, kaip 
ta mergaitė mylį jį. Tad po 
sprendimo, paėmė jis ją už 
rankos, maloniai išsivedė iš 
teismo ir susižiedavo su ja. 
Dabar, turbūt, juodu jau 
susituokę. —L.

Čigonti Orkestrai ir
, Teatrai

či-

ūkininkai, 
visoj toj

“Cygan bez ziemi, 
cygan bez chaty, 
“Cygan jest wolny, 
cygan bogaty,”
taip raliuoja Lenkijos 

gonai: “Čigonas be žemės, 
čigonas be grinčios, čigonas 
laisvas, čigonas turtingas.”

Bet kitiem žmonėm nela
bai patinka tokia čigoniška 
laimė. Čigonai yra žinomi 
daugiausia kaip tinginiai,, 
valkatos ir vagiliai. Dauge
lis mano, kad čigonai nepa
taisomi ir niekad negalėsią 
priprast prie tvarkaus, vi
suomeniškai naudingo gy
venimo. Bet pasitaiko išim
čių.

Antai, Čechijoj keletas či
gonų yra geri 
pavyzdingiausi 
apylinkėj. Kitoj vietoj ta
me krašte gyvuoja visą či
gonų kalvių stovykla, ir tai 
puikūs kalviai, darbštūs 
amatininkai.

Kai kur Čechijoje čigonai 
turi savo muzikos orkes
trus ir mėgėjų teatrus, net 
operas.

Tokias operas čigonai pa
tys sukuria iš savo gyveni
mo; jose jie apdainuoją sa
vo klajoklišką gyvenimą, jo 
vargus, linksmybes ir gam
tos meilę.

Šį pavasarį vieną čigonų 
operą vaidino Slovakijos 
miestuose ir turėjo pasise
kimo.

’’Palaimintos Krūtys, 
Ką Tave Penėjo”

Kada nėštumas baigiasi,
Nuo to, kaip penimas, augina pienines pūsleles, 

naujagimis kūdikis, labai 
priklauso, kokie bus jo kū- ir artinasi laikas gimdyt, 
no audiniai kaipo suaugu
sio žmogaus. Ar jis bus sėk
mingas ir naudingas visuo
menes narys, tatai gali pri
klausyt nuo to, ar jis peni-! 
mas iš butelio ar motinos 
krūtimis. Nors dažnai ir 
penėjimas iš bonkos pavyk
sta, jeigu kūdikį peni gerai 
išlavinta slaugė arba moti
na, žinanti kaip.

Motinom lengviau ;mai- 
tint kūdikį iš butelio; tai 
gydytojai, ypač madingesni, 
dažnai pataikauja turtin
gesnėm motinom ir pataria 
butelį vietoj krūties.

Bet visi moksliški tyri
nėjimai vienbalsiai ragina 
penėt kūdikius krūtimis. 
Visi sąžiningi tyrinėtojai 
atranda, kad joks kitas1 
maistas negali pilnai pava
duot kūdikiui motinos pie
ną.

Mažiausiai krūtimis peni 
motinos iš turtingesnės kla
sės, gal tik viena iš 10. 
Bet dauguma motinų iš 
darbo klasės — 60 iki 90 
procentų—dar tebepeni kū
dikius krūtimis; ale ir “pra
stuolės mokinasi” iš ponių; 
ir jos pradeda dažniau duot 
kūdikiui butelį vietoj krū
ties.

Kūdikio Panašumas į 
Motiną

Kūdikis motinos yščiuje 
—gimdykloje yra faktinai 
viena ir ta pati esybe su 
motina ir jos kūno orga- 

, nais.
Per kelis mėnesius po 

gimimo, kūdikis tebėra ar
timai panašus į motiną, kal
bant apie chemišką jo kū
no sudėtį ir apie gyvybinį 
veikimą įvairių kūdikio ku-- 
no dalių.

Tai ir motinos pienas tuo 
laiku yra tinkamiausias, ge
riausiai sunaudojamas kū
dikiui maistas.

Tobuliausias Pienas
Motinos krūtis yra tobu

liausia kūdikiui pieno dir- 
bykla.

Krūtyje yra daugybė sa
votiškų pūslelių. Tų pūslelių 
“pamušalą” sudaro tam tik
ros celės (klėtkelės), kurios 
gamina pieną. O šias pūsle
les apsupa didelis daugis 
smulkiųjų kraujo sudynėlių, 
ištisas tinklas šių plonyčių 
k r a u j agysielių (kapiliari- 
jų), kurios neša medžiagas 
pienui dirbti.

Tai stebėtinas ir rūpes
tingas gamtos darbas. Tik 
žiūrėkite. Pagamint vienai 
uncijai (aunsui) motinos 
pieno, tai turi 300 iki 400 
uncijų kraujo pereiti per 
šias kraujagysleles!

Krūties Išsivystymas
, Laike motinos nėštumo 

išsivysto krūtyse ir pieno 
dirbimo aparatas. Iš moti
nos kiaušinynų (ovarų) pa- 
siliuosuoja tam, tikros me
džiagos; tai šios medžiagos mo.

m
tuomet pituitarinė (posma- 
geninė) liauka (gland) duo
da įsakymą tom pūslelėm 
pradėt pieną gamint. O krū- 

I tys, iš .savo pusės, veikia į 
gimdyklą ir į kiaušinynus.

Kuomet kūdikis žindo
mas, motinos yščius-gim- 
dykla • tvarkiai, ritmiškai 
mankštinasi, tai susitrauk
damas, tai atsiliuosuoda- 
mas. Ši yščiaus mankšta pa
deda jam sugyt po gimdy
mo.

Kai kūdikis žindomas, 
motina neturi mėnesinių, 
antdrapanių; jos kiaušiny- 
nai pasilsi. Tada išvien vei
kia pieną dirbančios celės, 
krūtų speniukai, kraujagys
lės, nervai, kiaušinynai, yš- 

Ičius, posmageninė liauka ir 
i kitos liaukos.

Tai matote. Gamta davė 
moteriai krūtis ne vien tam/ 
kad pagražint jos figūrą. 
Krūtys yra skirtos tam, 
kad geriausiai tarnautų kū
dikiui išsivystyt; kartu jos 
skirtos ir gerovei 
motinos, peninčios 
krūtimis.

Speniukai

_■ a

pačios 
kūdikį

I
Krūties speniukas kaip 

tik yra pritaikytas kūdikio 
burnelei, nepalygint geriau, 
negu bet koks guminis, 
dirbtinis speniukas. Moti-! 
nos speniuko gale yra 15 
iki 20 siauručių skylelių. ir 
pienas iš jų nesilieja gurkš
niais kūdikiui į burną, kaip 
iš dirbtinių speniukų.

Žįsdamas krūtį, kūdikis 
jau pats turi dirbt. Veikia I 
raumenėliai jo veido, kak
lo ir liežuvio; jis dirba ir 
rankomis, p a s p a u sdamas 
krūtį, kad daugiau pieno 
gautų. a

Bet žindimo darbas nau
dingas kūdikiui; tuo darbu 
geriau išsivysto jo žandi- ’
kauliai, nosis, smakras, go
murys ir balso organai. r 1
Daug Geresnė Proga Kfidi- 

kiui Gyvent
Krūtim penimas kūdikis 

turi daug daugiau progos 
gyvent.

Daktaras C Ii f ford G. 
Grulee Chicagoj ištyrė is
torijas 20 tūkstančių kūdi
kių ir atrado, kad dešimt 
sykių daugiau miršta kūdi
kių maitinamų karvės pie
nu, negu tų, kurie penimi 
krūtim.

Jeigu jūsų kūdikis yra 
penimas krūtim, jis turi tris 
iki dešimt kartų geresnę 
progą išlikt gyvas pavojin
giausiais pirmais metais.

Daktaras Grulee atrado, 
jog 64 iš kiekvieno šimto 
kūdikių maitinamų karvės 
pienu gauna ligas plaučių, 
gerklės, skilvio ir žarnų 
pirmaisiais metais savo am
žiaus. Bet tik 37 iš šimto 
krūtim penimų kūdikių te*/ 
serga Šiomis ligomis tais 

■ pačiais metais savo gyveni- 
—N. M.
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Eltos Žinios iš Lietuvos
APIE EKONOMINIUS

/ LIETUVOS-VOKIETI-
JOS SUSITARIMUS

Kaunas, V-25.—Ekonominių 
derybų su Vokietija delega
cijos pirmininkas dir. Norkai- 
tis grįžęs iš Berlyno papasa
kojo spaudos atstovams apie 
ūkinius susitarimus su Vokie
tija. Prekybos sutartis dabar 
sudaryta dvejiems metams, 
būtent, iki 1941 m. liepos 31
d. Pačioje sutartyje formalių ' žaliavą naudoja dalimi 
pakeitimų nepadaryta. Susi-1 
tarta išvežti iš Lietuvos į Vo
kietiją už 60,000,000 litų pre
kių. Išvežamųjų mūsų prekių

tepasikeitė, j kailiai ir kt.

Kailių Apdirbimas Lietuvoj
Kaunas, V-25. — Pramo

niniu būdu kailių apdirbimas 
Lietuvoje pradėtas 1931 m. 
Tais metais įsisteigė du pir
mieji fabrikai — Kėdainiuose 
ir Klaipėdoje, o šių metų pra
džioje buvo 8 stambesni fabri
kai su 200 darbininkų. At
skyrus Klaipėdos kraštą, liko 
6 fabrikai. Jie yra Kaune 
(du), Pilviškiuose, Šiauliuose, 
Panemunėlyje i r Biržuose.

vi et i-

Penktadienis, Birž. 16, 1939

sąrašai nedaug
Atsiskaitymas už prekes bus | įvežimas iš 
vykdomas tokiu 
kaip ir iki šiol.

Vietinę žaliavą daugiausia su
daro avių, kumeliukų, veršių, 

kiaunių, ūdrų 
Išdirbtų kailių 

1,800,000 lt. per 
metais) suma-

galėtų arčiau susipažinti su 
mūsų kultūriniu gyvenimu. 
Taip pat laikas jau susirūpinti 
steigimu užsienyje idėjinių. - 
komercinių knygynų, kur už
sienio lietuviai galėtų nusi
pirkti lietuviškų knygų. Pra
ėjusiais metais buvo surengti 
užsienio lietuvių mokyklų mo
kytojams lituanistikos kursai 
ir vaikų vasaros kolonijos, ku
riose vasarojo apie 100 vaikų, 
atvykusių iš įvairių kraštų. 
Keliamas klausimas pastaty
dinti vasarnamj, kur kiekvie
ną vasarą galėtų vasaroti už
sienio lietuviu vaikai. Tam rei
kalui jau gautas Alytuje skly
pas, kuris yra gražioje vieto

mis ūkio ekonomikos moksluo
se būtų duota daugiau vietos 
bei reikšmės kooperacijos 
mokslui, kad būtų įsteigtos 
atskiros kooperacijos dalykų 
katedros su tyrinėjimo institu
tais ir kad kooperacijų moks
lų kursas būtų privalomas vi
siems visuomenės ūkio, žemės 
ūkio, taip pat teisės ^studen
tams.

i metuspat . būdu 
Veterinariniai į žėjo ligi 196,000 lt. (pernai), 

susitarimai palikti tie patys, I 
tik kiaules ir raguočius dabar ’

vežti į Vokietiją j zoologijos sodą 
, juos perduo-. 

sienos

—o—
Kaunas, V-25. — Kauno 

bus galima vežti į Vokietiją ! zoologijos sodą šiemet jau 
geležinkeliais, juos perduo- aplanke 100,000 žmonių. Įval
dant vokiečiams prie sienos. | rių žvėrių ir gyvių sodas turi 
Pasienio susisiekimo sutartyje apie 200. Naujų paukščių ir 
taip pat nepadaryta nei pi- I žvėrių atgabenta iš Lenkijos, 
liečiu susisiekimo nei materia- čechoslovakijos ir 
linių pakeitimų, tik numaty
ti nauji pereinamieji punktai. 
Klaipėdos krašte pasilikuqi 
apdirbtą ir parduotą mišką 
bus galima laisvai išvežti, o 
neapdirbtą mišką bus galima 
parduoti ten, kur mūsų miš
kų savininkai ras patogiau, 
paimant 
užsienio 
valdžios 
savinimų 
negali būti, 
bendrovės turi teisę Vokieti
joje valdyti ir parduoti tur
tą, tik Klaipėdos krašte už 
turtą, pinigai negaunami į 
rankas, bet įrašomi į bendrą 
sąskaitą. Taip pat per tam 
tikrą sąskaitą tvarkomi ir mū
sų piliečių indėliai Klaipėdos 
krašte ir visos kitos preten- 
sijos. Sutartyje dėl Klaipė
dos uosto nustatytos laisvosios 
zonos ribos. Viena laisva zo
na nustatyta prie buvusios 
mūsų muitinės sandėlių su i 
privačiais sandėliais, kita— 
žiemos uoste su “Lietūkio,” 
Lietuvos Banko ir kitais san-I 
dėliais. “Maisto” ir medžio! 
uostai naudosis laisvosios zo- Į 
nos lengvatomis. Vokiečiai pa- i 
sižadėjo aptverti laisvąsias | 
zonas tvora, tvarkyti geležim j 
kelius ir reikalus su privačiais 
asmenimis ar firmomis. Ap
tvertose laisvosiose zonose 
mes būsime pilni šeimininkai. 
Kai įsigalios sutartis, kaip 
numatyta kovo mėn. sutarty, 
bus įsteigta b-vė, kurioj Liet. I 
turės daugumą akcijų. Tiesio
ginis su laisvąja zona geležiu 
kelių susisiekimas eis Lie
tuvos tarifais ir uždarytais 
vagonais, tik reiks Vokietijai 
mokėti už bėgių naudojimą. 
Taip pat nustatytos susisieki
mo sąlygos garlaiviais, baido
kais ir sauskeliais. Laisvojo
je zonoje galėsime samdyti 
darbininkus tokius, kokius no
rėsime. Laisvojoje zonoje dar
bininkų reikalai bus tvarkomi 
mūsų vidaus nuostatais. Jokie 
Vokietijos vidaus nuostatai 
jiems nebus taikomi. Susitar
ta ir dėl darbininkų atvežimo 
ir parvežimo į Kretingą. Taip 
pat susitarta dėl darbininkų 
priėmimo ir atleidimo Klaipė-

* dos krašte, kur jie tarnavo. 
Dar pasilikusioms nesutar
tiems pašto, muitines, gele
žinkelių stoties ir kitiems 
klausimams apsvarstyti numa
tyta susirinkti Kaune š. m. 
birželio mėn. I

tiesioginiai už jį iš 
valiuta. Jokiu mūsų 
ir piliečių turto nu-

K lai pėdos krašte 
Mūsų piliečiai ir

tu. 
riu

kitu kraš- c-
šį pavasaiįi atsirado žvė- 
šeimose ir jauniklių.

—o—
DULR Suvažiavimas

J naują DULK valdybą pri
rinkta: adv. Skipitis, Gaba- 
liauskas, Skrupskelis, Nasevi- 
čius, Pankauskas, kan. Stepo
naitis; kandidatais — Dr. Na
vakas, adv. Baltrušis ir K. 
Kasa kailis.

—o—
Klaipeda, V-25. — Vokie

čiai Klaipėdos krašte numatė 
įrengti tris nuolatines stovy
klas darbo prievolę atliekan
čioms mergaitėms. Stovyklos 
bus baigtos įrengti rudenį, 
kada prasidės Klaipėdos kraš
to mergaičių šaukimas į dar
bo stovyklą.

—o—
Kaunas, V-23. — Gegužės 

i 21 d. įvyko visuotinis Draugi
jos Užsienio Lietuviams Rcm- 

i ti (DULR) skyrių atstovų su
važiavimas, kuriame dalyvavo 
125 įgalioti atstovai. Iš drau
gijos pirmininko adv. Rapolo 
Skipičio . pranešimo paaiškėjo, 
kad iki šio laiko draugija iš
laiko užsienyje 11 lietuvių 
mokyklų. Be to, daug mokyk

lų, išlaikomų kitų organizaci
jų bei svetimų valstybių vy- 
| riausybių, remia knygomis- 
I vadovėliais ir kitomis mokslo 
priemonėmis. Draugija yra 
nupirkusi vadovėlių už 36,618 
lt. ir pusę jų pasiuntusi į Jung
tines Amerikos Valstybes. Pa-, 
čios mokyklos, išlaikomos DU
LR Pietų Amerikoje, davė ge
rų rezultatų ir jose mokosi 

'apie 700 vaikų. Užsienio lietu
vių mokyklos dar nėra reikia- 

■ mai aprūpintos knygynėliais, 
j žemėlapiais, paveikslais ir ki
tomis mokslo priemonėmis, nes 

j tam trūksta lėšų. Be to, reikė
tų įsteigti atskirus knygynė- 

; liūs lietuvių jaunuomenei, ku- 
I ri yra baigusi mokyklas, kad 
neužmirštu išmoktos kalbos ir

Kaunas, V-26.—Nuo gegu
žės 25 d. Amerikos oro susi
siekimo bendrovė Pan Ameri
can Airways pradėjo nuolati
nį transatlantinį oro pašto su
sisiekimą ruožu New Yorkas- 
Azorai-Lisabona-Marsel is. .Nuo 
šiol korespondencija tarp, Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių bus 
gaunama į daug trumpesnį lai
ką. Lietuvos oro pašto ko
respondencija šia nauja oro 
linija pirmą kartą išsiųsta iš 

1 Kauno gegužės 24 d. 12 vai. 
20 min .

—o—
Kaunas, V-26.— Kaune įvy

ko pirmoji Baltijos valstybių 
studentų kooperatininkų kon
ferencija, kurioje, be kita ko, 
nutarta sukoncentruoti visą 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
studentų kooperatininkų dė
mesį šių kraštų jaunųjų ko
operatininkų darbui suderinti, 
keistis per vasarą studentų 
k o o p e r at i n i n k ų atostogomis 
bei praktika, keistis koopera- 

jtine literatūra, pranešimais, 
laiškais; reikalauti, kad Bal
tijos kraštų tautos ūkio >r že-

Pittsburgh ir Apielinkės Žinios
Iš Birželio 11 Dienos Pikniko1, Piknikas bus puikiausioj 

'vietoj, prie geros muzikos. 
1 Bus įvairių valgių ir gėrimų.

Važiuojant iš Pittsburgho, 
reikia važiuoti 88 keliu ir va
žiuoti iki Horn Camp Road, 
sukti į kairę ir važiuoti iki 
Bellevue Garden ir paskui tie
siai į Franklin parką. Rep.

Piknikas įvyko Wilmerdinge, 
ant Stefoniko farmos. Buvo 
garsinta, kad tai bus šešių ! 
draugijų piknikas. Valuk tiek 
draugijų, tai galima sakyti, 
kad publikos buvo per mažai.

;Buvo iki trejeto šimtų.
žinoma, buvo ir priežastis, 

nes tą pačią dieną buvo dar 
du Pittsburgho draugijų pik
nikai. Tai žmonės buvo la-. 
bai pasiskirstę. Nei vienas 
piknikas neturėjo didelių pa
sekmių.

Tai pittsbuvghiečiams dar 
vienas įrodymas, kad tokie 
piknikai turėtų būti rengiami 
suvienytomis spėkomis. Turė
tumėme geresnes pasekmes, 
pavarytumėme daugiau agita
cijos, ir pelno liktų daugiau. 
Gi išlaidų būtų mažiau.

—o—
Svarbu Visiems

Lietuvių 
per daug 
darbuoja- 

visus Pitts-

dar-

bus 
pik-

G
£ Klaipėda, V-25. — Klaipė

dos lietuviai daro pastangų 
gauti leidimą savo kultūrinei 
organizacijai, kur galėtų rū- 
pintis mokyklų steigimu, lie
tuviškų laikraščių leidimu ir 
kitokiais kultūriniais reika
lais. Tuo tikslu lietuvių de
legacija rengiasi vykti į Ka- 
Faliaučių pas Rytprūsių ober- 
prezidentą Kochą.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Pittsburgho skyriaus komi
tetas yra nusitaręs surengti 
pikniką birželio 25 d., Fran
klin Grove, Franklin, Pa.

Šis piknikas svarbus todėl, 
kad jį rengia Kongreso sky
rius, tas visų organizacijų ry
šys, 
bei 
per 
ti.

Todėl Pittsburgho lietuviš
ka visuomenė turi skaitlingai 
paremti Kongreso pikniką.

kuris apjungia draugijas 
kuopas į vieną daiktą ir 
jį visos gali bendrai veik-

—o—
Kaunas, V-26.—Per pirmą 

š. m. trimėnesį, palyginus su 
pereitais metais, pagaminta ar 
perdirbta daugiau: alaus 
14%, tabako 8%, arbatžolių 
6%, degtinės gamyba dides
nė 5% ir spirito 3%. Degti
nės gėrimui parduota 7% ir 
spirito susisiekimo ir pramo
nės reikalams 29% daugiau. 
Sumažėjo tiktai vyno ir gil
zių gamyba.

—o—
Kaunas, V-26.—Šiais Lietu

vos Šaulių • Sąjungos jubilieji
niais metais 15 iš šaulių rink
tinių bus įteiktos vėliavos. 5 
rinktinės jau turi savo vėlia
vas. Ta proga rinktinės, ku
rioms įteikiamos vėliavos, ren
gia savo apskričių centruose 
šventes, per kurias bus pa
švenčiamos ir įteikiamos vė
liavos, o kai kur ir įteikiami 
ginklai. Tokios 
nių šventės jau 
doryse, Kaune 
Sekminių pirmą
rinktines šventės įvyksta Bir
žuose ir Telšiuose, Sekminių 
antrą dieną Raseiniuose, o 
birželio 4 d. Marijampolėje, 
Kretingoje, Lazdijuose, Pane
vėžyje ir Zarasuose.

POLICININKAS 8-NIAIS 
ŠŪVIAIS NUŽUDĖ MAI- 

NIERIO DUKTERĮ
Mauch Chunk, Pa., birž. 

14. — Atkastas iš kapo kū
nas Joanos Stevens, 14 me
tų mergaitės, mainierio 
dukters, parodė, kad didžiu
lis valstijos policininkas 
Ben. Franklin nušovė ją 
automobiliyje aštuoniomis 
revolverio kulkomis. Kada 
jis buvo areštuotas, Frank
lin teisinosi, būk mergaitė 
grūmojus jam “dideliu re
volveriu.” Paskui pasirodė, 

I kad tas “revolveris” buvo 
tik nekaltas vaikų žaislas.

kienė, gerai žinomo draugo J. 
Sabanskio žmona, birželio 3 
d. pasikėlus anksti ryte ėjo 
laiptais žemyn, krito ir labai 
susižeidė. Dabar guli Fra
mingham ligonbutyje.

Kam leidžia aplinkybės, at
lankykite. Lankymo valandos 
nuo 2:30 popiet, vakare nuo 
7 iki 8. '

Vėlinu abiem draugėm grei
čiausio pasveikimo.

—o—
Rugpjūčio 13 d. yra rengia

mas didelis piknikas bendrai 
visų draugysčių ant portugalų 
parko.

Federalis teismas Fisher 
Shoe Co. nubaudė užsimokėti 
$7,000, o kitas dvi išdirbys- 
tes laukia teismas.

—o—
Dienraščio “Laisvės” meti

nis piknikas, kuris įvyks lie
pos 4 d., Maynarde, jau čia 
pat. Ar visos kolonijos esate 
pasirengusios prie šios iškil
mės? Jeigu kurioj kolonijoj 
dar nesat išsijudinę, tuojau 
bandykit pasirodyt ant žem- 
lapio.

Hudson, Mass

—o—
Mūsų miestelyj federates 

valdžios agentai keletą čeve- 
rykų išdirbysčių sučiupo už 
laužymą Wagnerio Akto ir už 
klastavimą knygų.

—o—
Birželio 8 d. draugas K. Ur

bonas, vietinių organizacijų 
narys ir geras rėmėjas, per 
neapsižiūrėjimą prie Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainės tapo 
sunkokai sužeistas. Velinam 
greito pasveikimo.

Hudsonietis.

šaulių rinkti- 
įvyko Kaišia- 
ir Šiauliuose, 
dieną šaulių

Gaukite “Laisvei Naujų 
Skaitytom.

Susirinkimai, Parengimai 
ir Nelaimes

Birželio 11 d. įvyko du su
sirinkimai, Laisvės Draugijos 
ir LDS 66 kuopos. Abu su
sirinkimai praėjo su trumpais 
apkalbėjimais. Kadangi- tą 
dieną buvo labai šilta, tai vi
si skubinosi atlikti draugijų 
reikalus kuogrečiausiai.

Kuopos finansų sekretorius 
pranešė, kad randasi mūsų 
kuopoj dvi draugės sergan
čios ir nuo tos pačios ūkės. 
Ir tuom pačiu sykiu įvyko to
kios didelės nelaimės ir tokioj 
pačioj didžiausioj darbyme-
tėj. Draugei M. Aleksand
rienei padarė ant vidurių 
operaciją, gulėjo dvi savaites 
Bostone ligonbutyj. 
randasi namuose, ant 
ūkės Sudbury, Mass.

Antra draugė S. Sabans-

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAMINACIJAI TUOJAUS.

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

3

237 GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 I*. M.
Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Dabar 
savo

Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

LAISVES’ PIKNIKAS
•sr KETURI CHORAI DALYVAUS PIKNIKE

Sekmadienį, 2 Liepos July 2nd
v _

Piknikas Prasidės 10 Vai. Ryto, Muzika nuo 2 P. M.

Betts ir Maspeth Avės., MASPETH, N. Y.BUS CLINTON PARK

Allegheny County 
Balsuotojų Lyga jau 
metų nenuilstančiai 
si, kad sujungti
burgho ir apielinkės lietuvius 
balsuotojus ir dirbti išvien po
litiniuose Tr lietuviškuose 
b uos e.

šį mėnesį, birželio 25, 
laikomas didelis metinis
hi kas mūsų Lietuvių Balsuo
tojų Lygos ant gražaus ir 
naujai įtaisyto lietuvių “Coun
try Club,” kur grieš gerai ži
noma Peter Paulikonio - orkes
trą, bus įvairių sporto rengi
mų. Prašome visus tos apie
linkės gyventojus dalyvauti.'

Kviečiame visus gerus dar
buotojus ir organizacijas iš 
visų Pennsylvanijos kolonijų, 
kaip Philadelphijos, Scranto- 
no, Wilkes-Barre ir kitų, su
tverti didžiulę Pennsylvanijos 
Lietuvių Balsuotojų Lygą ir 
susivienyti, kad, bendrai dir
bant, būtų galima daug dau
giau nuveikti.

Julius Zelionie, Pres.
Lith. Voters League 
of Allegheny County.

Brooklyn© Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės, dainuos šiame piknike.

Taipgi programe dalyvaus Sietyno Choras, Newark, vadovaujamas B. šalinai tos; Bangos Choras, 
Elizabeth, vadovaujamas Aldonos Klimaitės ir Pirmyn Choras, Great Neck, vad. Geo. Kazakevičiaus.

Dvi Orkssiros dres Šokiam
Pinigines dovanos prie įžangos bilieto per

kant iš anksto: Urna $10; 2*ra $7; 3-čia $5 ir 
4-ta $3. Iš anksto įsigykite įžangos tikietą ir. iš

bandykite savo laimę. Įžanga 40c asmeniui.

Bus daug svečių iš kitų miestų, nes dauge
lis bus atvykę į Pasaulinę Parodų. O dienraščio 
“Laisves” piknikas ,arti Pasaulines Parodos. 
Prašome kreiptis į “Laisves” raštinę, 427 Lori
mer St., Brooklyn, ir įsigyti bilietus iš anksto.

Rengėjai.
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SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

Lithuanians Basketball Masters of Europe

states have
in

St. entrance), Hartford,

TO

Parisand

inde-the

LDS Challenge$25-00

Philly Lyros Picnic

the

DISTRICT RAMBLINGS there.

{Believe It! “Only One Arm Driver“

Tsk! Tsk! Dept

TIPS
Builders Notice

preparations

on the his-

Attention!

Agnes: “I’ll bet you wouldn’t kiss

—Retlaw

&

and 
way

the 
of

on Sunday, June 18th, at 
Hear the Swing King’s

years, the 
and Estho-

has 
food- 
these

its an-
18 and 
present

Plenty of 
space for 
only 25c.

a special picnic since it is 
raising funds for the com-

them 
given

Dr. Herman Goodman advises men 
to use lipstick in order to provent 
cancer of the lip. Women suffer 
much less from lip cancers.

With bouquets in their hands the members of the (Lithuanian Basketball team smilingly accept 
the plaudits of the crowd for winning the European basketball title last month. Standing from 
right to left. Lubinas, Ityzgys, Andriulis, Budriūnas, Baltrūnas, Leščinskas and Puzinauskas.

of Central 
including all 
bordering on 
exception.

The name ping-pong arose from 
the sound of the bat hitting the 
ball, which is like the word “ping” 
and from the noise of the ball 
hitting the table (pong).“

the 
was 
go- 
ac-

know why 
of fun-lovers! 
band will be 
on Saturday

WINNER OF WHPST TWO 
• FEATURE EVENTS AT CASFIT 

THIS VEAR.

The f average > American family 
spends almost $15.00 a year for ice 
cream.

and Eastern 
the European 
the U.S.S.R.

Series over Station 
the Inter City Network 
June 18th, from 3 to

The latest idea is spectacles for 
chickens. The purpose is to prevent 
hens from being pecked in the eyes 
by other birds.

go the
Picnic in Maynard on

makes grandpa start

—Al. Dobinis. 
Newark LoDeStars.

providing 
give 
have

to work
choruses... And have
the L.M.S. center for

Lithuanian

the destruction of

an 
of 

Since 
predominantly agrarian

receive 
nts for training as 
industrial colleges, 
the 72 medical 

0, and the 86 agricul-
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Baltic Countries Must Band 
Against Aggression

Soviet diplomacy, in the lucid and concise language of Vya
cheslav Molotov, the Foreign Affairs minister of the U.S.S.R., 
bared the essence of the fascist plans of aggression against the 
Soviet Union.

Molotov, speaking to the Suprertie Soviet of the U.S.S.R-, drew 
attention to . the existence of a -----------------------------
“Baltic window” which was 
still left in the system* of guarantees 
of western European states against 
aggression.

The Baltic states are economical
ly weak countries and if they are 
not included in a stable system of 
guarantees against aggression, they 
may fall completely under the 
fluence of Nazi Germany.

The Baltic countries provide 
extensive field for the activity 
German fascism, or Nazism, 
they are 
countries, Germany is their principal 
market and they export to the 
Reich precisely products such as 
butter, eggs, cattle and the like, 
which are so direly needed by Ger
many.

Esthonia, for instance, annually 
exports to Germany a third of the 
country’s total production. German 
firms do not pay their credits in 
money but compel them to import 
German goods in exchange, or place 
the sum due on account in Ger
many, that is, they force their credi
tors to supply German fascism, in 
one way or another, with provisions 
and even with money.

The small German populations 
in Esthonia, Latvia and Lithuania 
are the base of activity of Nazism 
in these countries. A considerable 
section of the leading circles in the 
Baltic countries is composed of Ger
mans.

In the Middle Ages, the Germans 
colonized these countries, extermi
nating the native population. The 
Russian Tsarist regime as well sup
ported itself on the German land
lords, who to this day brutally ex
ploit the Latvian and Esthonian 
peasants.

In big cities such as Riga and 
Tallin, there are also a large num
ber of Germans among the indust
rialists and merchants. In virtually 
all enterprises belonging to Ger
mans, Nazi organizations have been 
formed under different names. All 
are directed from Berlin.

There is also a network of private 
German schools and gymnastic so
cieties, as well as youth organiza
tions which, with the support of a 
certain section of the national bour- 
geosie, are actively striving to sub
vert the sovereignty of these coun
tries and bring them under the do
mination of German Nazi imperial
ism.

Streams of German “tourists” 
flood Latvia and Esthonia in the 
summer and, under the guise of 
establishing “cultural ties with Ger
many,” spy in the frontier districts 
adjacent to the Soviet Union, pre
pare ground for establishment of 
military airfields and otherwise pre
pare for anti-Soviet aggression.

The fascist groups in these coun
tries, which are closely linked to 
German fascism, work along 
same lines.

The statesmen of Britain 
France who up to now in no 
wished to protect the neutrality and 
independence of these countries, ad
ded grist to the mill of the Nazis 
in their penetration of the Baltic 
states.

But, with every day, the people of 
these countries begin to understand 
more clearly that they will meet the 
fate of Czechoslovakia unless they 
defend their national and state in
dependence.

Latvia, Esthonia and Lithuania 
closely followed the events in Cze
choslovakia 
that nation’s indpendence — and it 
is to be assured that the lesson of 
Munich and the loss of Memel We’ll be seeing you in Gardner 
(Klaipėda) have been taken into ac-Saturday and Sunday!

count by these countries.
To side with Hitler means their 

complete Germanization in line with 
the program of Alfred Rosenberg, 
one of Hitler’s main advisers, who 
boasts that he is the.soi) of one of 
the German landlords whose knout 
the people of the Baltic 
not yet forgotten.

During the last few 
foreign policy of Latvia
nia has been closely linked to Po
land’s. Poland’s close collaboration 
with Britain and France and 
improvement of 
Poland and the 
undoubtedly also 
cy of the Baltic 
that Britain and
the same guarantee they 
Poland and Rumania.

But while the London 
diplomats are losing their time, the
Nazi diplomats and their agents in 
these countries are extremely active.

It is understandable why serious 
observers in 
raising their 
governments 
of time can 
subservience

the 
relations between 
Soviet Union will 
influence the poli- 
states, 

France

Paris and London are 
voices in warning their 
that any further loss 
result in the complete 
of these countries to

the Berlin-Rome Axis, which 
long been out to get all 
stuffs and other products 
countries.

The basis for assuring
pendence of these countries was gi
ven by Molotov in his report to the 
Supreme Soviet:

1. Conclusion of an effective pact 
of mutual assistance against aggres
sion — a pact of exclusively defen
sive character between Great Bri
tain, France and the U.S.S.R.

2. A guarantee against attack by 
the aggressors on the part of Bri
tain, France and the U.S.S.R. to the 
states 
Europe, 
states 
without

3. Conclusion of a concrete agree
ment by the three countries regard
ing the forms and extent of im
mediate and effective assistance to 
be given to each other and to the 
guaranteed states in the event of at
tack by aggressors.

This Week-End 
Belongs to 
Gardner!

GARDNER, Mass. — Once a year 
there comes to Gardner the event 
that puts this city of ours on the 
district map—the Annual Picnic to 
take place this year on June 17 and 
18.

Come down this week end to the 
Lithuanian Camp, West Broadway in 
Gardner, and you’ll 
Gardner is the Mecca

Dancing to a good 
the main attraction
evening. Bring your swimming suits i 
for. Sunday's frolics. There will also 
be a musical program by Gardner, 
Norwood and other Massachusetts 
choruses.

As for sports — here’s the list: 
ping pong exhibition, softball games 
between chorus teams, rolling pin 
throw for women, volley ball games, 
novelty races and contests. All in all 
worth your while. Dancing of course, 
will also be featured Sunday.

on Newspaper 
Reporting

QUOTES
NE RULE that people’s correspondents can take to heart is this:
"Always respect quotation marks.”

What do we mean**by that? We mean, of course, accuracy in quoting 
people whom we may interview, putting into quotation marks exactly 
what they say and nothing more.

But we mean something more than that. In submitting news items to 
the Tory press, for example, instead of writing matter which has all sorts 
of editorializing in it, the thought that is editorial can be expressed by 
quoting a leader of the union involved or of the political movement for 
whom the correspondent is speaking.

This is a very important point in sending news to the Tory press. In
clined not to print anything progressive or pro-labor, the city desk of such 
a paper will be tempted to throw copy into the waste-paper basket if it 
requires a lot of re-write to get it in news style.

Now the same rule applies also in the progressive press. It should be 
rigidly adhered to, except in feature stories, with which we will deal later.

If the correspondent sees that a- certain idea, a certain call to action 
should come out of a certain series of events, then he can get some civil 
leader, or some trade unionist to make the statement to that effect. Or, 
he can get a number of such leading people to do this.

This is much more effective than if the writer himself tries to put in 
* editorialized copy, which seems to reflect his own views alone and which 

many readers will regard as making the news story of little value.
Beyond that, in a people’s paper this is of great importance; for one 

of the chief jobs of a people’s paper is to act as an organizer of the de
mocratic forces. By involving as many people as possible in support of 
an Idea in the story, this function of organizing begins to be fulfilled.

Award Special Prizes in LDS 
JMembeijship Drive

There will be five prizes awarded to those who enroll most 
new members during the LDS Membership Drive from July 1, 
1939, to June 1, 1940. In, this period of eleven months the 
L.D.S. expects to enroll a total of 2,500 new members. Special 
prizes are being offered in the drive and the following will 
to the individual registere
qualify for each prize by enrolling the required

drive workers who will have 
minimum.

go 
to

Passports 
Ready?

1st
2nd
3rd
4th
5th

Prize
Prize
Prize 
Prize 
Prize

(minimum
(minimum
(minimum
(minimum
(mipimum

100 new members)
75 new members) 
$0 new members) 
35 new members) 
25 new members) ’

$100.00
$75.00
$50.00

Make your reservations 
now! The Metropolitan LDS 
Youth Council is holding its 
Moonlight Cruise up the Hud
son on Saturday eve, August 
5. “Passports” for the cruise 
are now on sale for $1.00. Get 
your tickets now!

Metropolitan 
LDS Council.

Conn. District 
Picnic to Aid 
Elections Drive

By this time, you must have heard 
that various organizations are to 
hold a mass picnic June 18, 1939, 
at Schutzen Park, in Kenney Park 
(Barbour 
Conn.

This is 
to aid in

elections. Because these elect
will point in which direction 

votes will go in the presiden- 
elections of next year, it is 

that we do our

ing 
ions 
the 
tial 
most important
share now, and help raise funds. 
Without funds we cannot help the 
coming campaigns.

Therefore it is the duty of every 
Conn, resident to aid in this plea
sant way by attending this picnic 
yourself, and by bringing your fa
milies and friends.

LAISVE’S CHORUS, under the 
direction by Visockis of Hartford, 
will take part in the program. Danc
ing to a excellent orchestra will 
follow after the program. Good eats 
and drinks will also be served.

parking and walking 
all. The admission — 

V. Taraska. ....

College Education 
In the USSR

Swing: “Music That 
Makes Jitters 
Wacky”

Autographed copies of Benny 
G o o d m a n’s “The King dom of 
Swing,” donated by Stackpole Sons, 
Publishers, will be awarded to 14 
prize-winners in the Federal Theatre 
Radio Division’s contest for the best 
definition of “Swing” when the 
FTRD presents a dramatization of 
the life of the Maestro in its “Story 
of Swing” 
WMCA and 
on Sunday, 
3:30 P. M.

Eugene Goodman, Benny’s brother, 
will be present on the June 18th 
program to announce the winners 
and award the prizes.

It’s a w,ise jitterbug who knows 
what his feet are doing in a jam 
session, thinks Benny Goodman,
King of Swing, who adds that Swing 
means a declaration of independence 
for the musician. The June 18th 
broadcast will feature Benny Good
man’s rise from a knee-pants kid— 
messin’ around—as Bix Beiderbecke 
put it before he discovered Benny’s 
talent—to his present hot kingship.

Is Swing “extemporaneously in
spired virtuosity,” as one contender 
writes? Another defines it as ‘‘mu- 
sic that makes the jitterbugs 
whacky, makes mom yell ‘Shut that 
off!’ and 
shagging.”

Tune in
3 P. M. _
most successful numbers. Dave Mor
ton,, the old-time trombonist, offi
ciates. The script of the STORY OF 
SWING was written by Bob Frank. 
Charles brumpton t^reęts.

Besides these prizes, there will be a drive bonus given to each 
organizer who qualifies but does not win one of the above five 
prizes. The bonuses are as follows:

1. Each drive worker who enrolls 20 or more new members 
but does not win one of the five prizes shall receive $40.00 as a 
bonus.

2. Each drive worker who enrolls 10 or more new members 
but does not win one of the five prizes shall receive $5.00 as a 
bonus.

The commissions and bonuses which were in effect at the time 
of the announcement of the drive will be in effect during the 
membership drive. Each drive worker will be sent a copy of the 
“[Commission sheet” as soon as he registers.

The Softball Team of the 
Newark LoDeStars challenges 
the Brooklyn • and Maspeth 
LDS players to meet them in 
a game on June 25, Sunday, 
at Old Cider Mill Grove du
ring the A.L.D.L.D. picnic. 
Accept!

MOSCOW, USSR. — What 
USSR is doing for the youth 
evidenced last week when the 
vernment approved a .pjan for 
ceptance of 615,380 new' ’’ studepts
into the 632 universities and colleges 
of the USSR in the 39-40 ęchool 
year.

Approximately 400,000 students 
will enter the technical colleges and 
various superior schools.

The normal schools will 
69,620 new stu 
teachers, the 1 
36,100 stude 
schools, 2 
turai schools 15,950 students.

Council Prepares 
Housing for AYC 
Lith Youth

Ice in North 
Painted by Airmen

MOSCOW. ■— A striking method 
for enabling Soviet scientists to 
check on the drift and flow of the 
ice in the frozen seas north of the 
U.S.S.R. has been adopted.

The ace airman, Vodopyanov, 
ring his reconnoitering flight 
study the conditions of the

PHILADELPHIA, Pa.—-With a 
summer breeze a’rustling through 
the trees there’s nothing like a pic
nic to pull you up from your knees. 
To put new life and new vigor into 
the summer-worm members of the 
Phila. Lyros Chorus we are giving 
a picnic on June 18, this Sunday.

The choral picnic will' be held on 
Mikolaitis Farm in Eddington, Pa., 
and there will be refreshments of 
every kind and food to please all. 
Not to be overlooked is the fact 
that there will be dancing to an ex
cellent band.

There are many picnic tables and 
plenty of space for all—in short we 
have all the prerequisites for a swell 
time and here’s hoping to see you

NEW YORK, N. Y. — In the spi 
rit of fellowship young citizens of 
America will gather from all parts 
of the country for the American 
Youth Congress to be held here 
from July 1st to July 5th.

The Youth Congress is a self-go
verning body and its policies are 
determined by the participants who 
will work in two “houses”—the Se
nate, composed of delegates of na
tional organizations, and the House, 
composed of representatives of state, 
city and local organizations.

Each state, city and local organi
zation in the country may be re
presented by one “Representative.”

The Metropolitan LDS Youth 
Council will make any necessary ar
rangements for housing of. Lith
uanian youth delegates during their 
stay in New York.

Hello folks! and how are you? 
Is it warm enough? If so, what will 
you do when summer comes?... 
Well, we lost our district organizer 
as he now has a position some
where in Ohio. All I can say is 
“Good Luck!” to him and well may 
he need it for he may have inten
tions of. venturing upon the sea of 
matrimony very soon. Norwood's 
loss, Worcester’s gain—or is it dif
ferent?...

We can’t seem to get together for 
a district committee meeting ever 
since those two gentlemen from 
Brooklyn paid us a visit. Even the

du- 
to 

ice, 
painted large areas of the frozen
Kara Sea in bright colors. At about 
60 miles from Novaya Zemlya, from 
west to east, the ice was covered 
with a band of red; at about 15 
miles from the Tarnai Peninsula, 
the ice was covered from north to 
south with' a green band of paint.

Graduation Party 
Tomorrow Eve

BROOKLYN, N. Y. — Young 
people of Brooklyn’and the Metro
politan district are cordially invited 
to attend a Graduation Party given 
in honor of Keistutis Michelson on 
the occasion of his graduation frojn 
C. C. N. Y.

The party is being given by a 
group of Kay Michelson’s friends 
and will be held this Saturday even
ing, June 17, at the Lithuanian 
American Citizen’s Club, 280 Union 
Ave. in Brooklyn.

Kay is the popular lad who edit
ed the “Voice of Lithuanian Americ
ans” and who is now active among 
LDS youth, being President of the 
Brooklyn Builders and a member of 
the Metropolitan Council.

Tickets for the banquet at 7 p. m. 
are $1.50. Admission to dancing 
which starts at 9 is 25c.

person who called our last meeting 
was not present. Well, how about 
getting/ together- and doing some
thing and soon...

Rumors have it that Worcester 
has Jjegiin to exist as a chorus after 
a long layoff! Good luck to them 
and may they keep up the good 
work. . . Gardner is having 
nual picnic June 17 and 
would like to see you all 
when the fyn begins...

Lowell and Bridge water
pected to have a softball game at 
the Gardner picnic on the 18th. How 
about the rest of you- choruses? 
Don’t you think it’s time to wake up 
out of your too long slumber?...

And now you correspondents —• 
what are you doing about a few 
lines as to what your chorus is do
ing in songs, sport and new mem
bers?... How 
for the Laisvė 
July 4th?. ..

Don’t forget 
tories of your 
you sent in to
information about the 
Day at the “World’s Fair” ?...

The Youth Section can’t be much 
to look^at without information as to 
what is going on in the district -ąnd 
vtfhat each chorus has done or is 
doing. Sohie folks have said, “The 
English Sęction at present Is not so 
interesting. It’s full of stories and 
things we don’t often care to read.” 
Well, folks, how about you writing 
in and helping to make this section 
interesting?...

And now until I sec something in 
this paper from you readers and 
would-be writers, I shall 
waiting, your district 
dent... ,

ROME. — The Fascist newspaper, 
Popolo Di Roma said editorially this 
week that the fact Mrs. Roosevelt 
did not "kneel” when she was pres
ented to Queen Elizabeth in Wash
ington last Thursday is the “great
est scandal of the present era.”

ANNOUNCEMENT: Members of 
the Brooklyn Builders will hold- 
their softball practice this Sunday 
at 9 a. m. With the Maspeth LDS 
players on the Maspeth field. Take 
Grand St. trolley and get off at 
61st Street. Walk to the left till 
you reach the field. Practice begins 
at 9:00 a. m. Sunday sharp. Be 
prompt! 'x —Builder.

Attention Newark
Those vyishing to participate in 

the beach party given by Newark 
“Lodestars,” please meet at Public 
Service, Raymond Blvd, entrance at 
0 o’clock A. M. Suh. Rep.

remain in _
correspon-me if my mother were here.”

Oscar: “Gad! Is she that beau-
Chinweli. tiful?

• cox/ecy
ONLY ONE-ARMED DPIVEP 
IN THE COUNTRY WES IS ....

ACCLAIMED W OTHER DRIVERS
AND FANS AS ONE OF THE

1SNT THE" ONLY . 
DRIVER TO WIN A 
PALE UPSIDE EOWN-K J 
SAeG&ttQ DID THE Wx 
SAME THING IN A 30 
LAP FEATURE AT, 
SAN ANTONIO/

\ HE FLIPPED IN THE 
16* LAP-THE R4CE

fa WAS CALLED OFF 
DUE7D THE

* CONGESTION 
OF CAPS ON . 
THETRACk'

WAS LLADIN6 AT THE TIME | 
AN P TH US OiEPlTBD WIT"H THE W/N •

TO CHALK 
AN0THCRONK-? 

VO NtOHT —

WES 1$ ONE OF THE HEW BLOTS' 
WITH NO SUPERS

Wes Saegesser, the smiling Oklahoma City mldget-raoe driver* Is th< 
enly one armed pilot In the world. He has won 8 feature events this year. 
Wes drives the Kraus Offy. Both en the banked boards at Coney Island 
Velodrdme and at Castle Hill Speedway, South of Bronx WhltettonS 
Bridge Plaza, Bronx, N. Y. It Is America’s Championship Speedway. 
Wes shares the honors of winning a race up side down with Cowboy 
O’Rourke, who will arrive hero shortly for banked boards*



AUŠRA VAKARUOSE
(VI—1—39)

šeštas puslapis LAISVE

vaitę rodo judžius “The Con
fession of Nazi Spy.” kiek
vienam pravartu tuos paveiks
lus pamatyti. M—ka.

Hartford, Conn

f

(Bruožai iš Francijos Revoliucijos)
------------Valstiečio Sūnus -----------

(Tąsa)

Karaliaus giminės lėbavo. Pats karalius 
nuolatos medžiojo. Jis laikė šimtus šunų, 

• šaulių ir į metus nušaudavo iki 10,000 
briedžių, stirnų, lapių, zuikių, barsukų 
ir kitų gyvūnų. Jį taip sužavėjo me
džioklė, kad jis visus kitus įvykius skai
tė už nieką. Čia tenka priminti, kad jis 
vedė dienyną, kuriame užrašinėjo me
džioklės ir meilės prietikius. Liepos 14, 
1789 m. liaudis paėmė Bastiliją, bet jo 
dienyne užrašyta “nieko neįvyko.” Ma
tote, šturmas Bastilijos,' monarchijos 
tvirtumos, jam nereiškia nė tiek; kiek 
zuikio nušovimas.

Tenka priminti, kad išalkusi liaudis 
sužinojus, jog vežimais veža mėsą kara
liaus gončams, kurių buvo keli šimtai, 
užpuolė vežėjus ir atėmė mėsą. Karalius 
labai įpyko ir įsakė pagalba kareivių ap
saugoti šunų pašarą.

1774 metais labai neužderėjo javai. 
Prasidėjo badas. Tuo kartu Šiaurių 
Amerikoj, 1776 metais, sukilo liaudis va
dovystėj generolo Washington© prieš 
Angliją ir vedė revoliucinį karą. Iš Fran
cijos daug Važiavo šviesesnių žmonių į 
Ameriką ir kovėsi revoliucionierių armi
joj. Jų tarpe buvo toki žmonės, kaip La 
Fayette, Jordan, Rochambeau, Custin ir 
daugelis kitų, kurie vėliau iš Amerikos 
parvažiavę tapo vadais Francijos Revo
liucijos. Amerikoj, Francijos kolonijose 
— Louisianoj ir Kanadoj buvo tūks
tančiai kareivių. Kada jie grįžo į Fran- 
ciją, tai virto revoliucijos idėjų skleidė
jais. Dirva buvo gera. Naujomis idėjo
mis darbo masės greitai persiėmė ir ruo
šėsi kovon prieš feodalų despotizmą.

* * *

Bastilija
Keturioliktam šimtmety, vidury Pary

žiaus miesto, ant kalno, buvo pastatyta 
labai storų mūro sienų tvirtinta—Basti- 

. Ii ja. Jos sienos siekė iki 14 pėdų storio, 
kelių aukštų, su bokštais, šaudyklėms, 
pilioriais, nuo sienų nuleidžiamais til
tais. Aplinkui visą tvirtumą iškastas gi-

(14)
his griovis, net 25 pėdų pločio. Jis nuo
latos buvo pilnas vandens, ir tvirtumos 
sienas galima pasiekti* tik per nuo jų 
nuleistus specialius tiltus. Ant tvirtu-' 
mos sienų pastatyta galingos kanuolės. 
Ji prisirengus išlaikyti armijos apguli
mą. Bastilijos išbudavojimas atsiėjo apie 
20 milionų frankų.

Tvirtuma išbudavota apsigynimui nuo 
svetimo priešo. Bet laikas bčgo ir Fran
cijos karaliai Bastiliją pavertė į kalėji
mą. Ten laikė tuos, kurie vienaip ar ki
taip prasikalto karaliaus absoliučiai ga
liai. Tūkstančiai geriausių Francijos s.ū- > 
nų ir dukterų rado mirtį už Bastilijos 
storų sienų. Tūkstančiai dar ten kapki- 
nosi. Ir kas jau pateko į Bastiliją, tas. 
iš ten negalėjo išeiti be karaliaus malo
nės. O jis jos neturėjo linkui savo prie
šu.

Viduje tvirtumos buvo daugybė ats
kirų kambarių—mūro maišų. Ten įmes
davo kalinius. Bastilijoj kankinosi poe
tas Jascues D’Armagnac, rašytojas Cha
bot. Ten sėdėjo Le Mestre, rašytojai 
Voltaire, Le Privot de Beumont; kardi
nolas De Rohan ir daugelis kitų, kurie 
vienaip ar kitaip užsitraukė karaliaus 
arba jo kokios sugulovės rūstybę, arba 
išdrįso išsitarti žodį prieš žiaurią išnau
dojimo tvarką. Bastilija buvo karaliaus 
ir jo sosto apsauga. Bastilija baisi! Bas
tilijos bijojo vien jos vardą suminėjus!

* * *

Katastrofiška Francijos finansų padė
tis privertė karalių Liudviką šešioliktąjį 
šaukti liaudies atstovų suvažiavimą, taip 
vadinamus Generalius štatus. Viso tu
rėjo būti 1,214 atstovų, nuo trijų luomų: 
dvarponi jos, kunigijos ir trečiojo sluoks
nio. Dvi pirmosios klasės savo delegatus 
tiesioginiu balsavimu išrinko. Bet trečia
jam sluoksniui buvo leista pirma išrink
ti rinkikus, o jau tik tada rinkikai iš
rinko atstovus į Generalius Štatus. Taip 
karalius patvarkė, kad nepraleidus.jam 
nepageidaujamus žmones į atstovus. Bet 
jis apsiriko.

(Tąsa bus)

Cleveland© Kronika
Tnimpmenos

Pereitos savaitės “Naujieno
se” J. Jarus rašo: “Liepos 
mėn. Clevelande lankysis 
prez. Rooseveltas.” Anot to 
rašėjo, visi clevelandiečiai 
rengiasi prezidentų maloniai 
pasitikti, kuomet jis čia at
vyks į Kultūros Darželių iš
kilmes. “Bet komunistai vei
kėjai,” tepa Jarus, “rengiasi 
prie kitokių iškilmių. Jie ren- 

T giasi pasitikti prezidentų ir 
išreikšti didelį nepasitenkini
mų dabartine šalies padėti
mi.”

—o—
Gi Smetonos kavalierius kal

tina Sovietų Sąjungos valdžią, 
kam pastaroji Did. Britanijai 
ir Francijai “pradėjo statyti 
tiesiog perdidelius reikalavi
mus” dėl pastojimo kelio 
agresoriams. Ne intrigantai 
ChamberlainaS* ir Daladieras 
kalti, kurie rengiasi prie nau
jo Munich, bet Sovietų Są
junga ir .komunistai. Grigaitis 
su Karpium juodinime Sovietų 
Sąjungos ir komunistų visu 
100% sutaria. Jarui nereikė- 
tų tuos neapykanta persiėmu- 
sius asmenis pamėgdžioti.

metų bedarbiams buvo nukirs
ta $150,000,000.

Delegacijos vadas E. C. 
Greenfield spyrė senatorių 
Tafta, kad pasakytų, ką A jis 
daro dėl savo skelbiamų pla
nų suradimui daugiau darbų 
bedarbiams. Taft išstenėjo, 
kad pirm 1940 metų jojo pla
nai nepravedami. Delegacija 
dadūrė tuomet sen. Taftui, 
kad ir Hooveris prieš rinki
mus žadėjo gerbūvį už kam
po, kožnam puode vištų ir po 
du automobilius magaryčioms. 
“Parūpink darbų šiandien ar
ba balsuok už Casey bilių,” 
delegatai pasakė palikdami 
Tafta.

—o—
Kuomet šalies sostinėje ir 

New Yorke lankėsi karalius 
Jurgis su savo žmona, tai vie
tos didlapiai naudojo viską,

tų jo kunigavimo. Be minė
jimo tų dviejų (įvykių, buvo 
atidarytas Antras Nacionalis 
Katalikų Socialės Veiklos kon
gresas. Vyriausia tema Kon
greso būsianti: Krikščioniška 
Demokratija.

Šis kongTesas yra pasitie
kęs plačią visuomeniškais 
klausimais programą. Socia
liais ir ekonominiais klausi
mais bus plačiai diskusuota; 
Be dvasiškių, kalbės ’ šalies 
generalis prokuroras Murphy 
ir eilė kitų žymių asmenų.

Pakeltasis į arkivyskupus 
Joseph Schrembs iki šiol rėmė 
miesto ir valstijos reakcinę 
politiką. Tik pastaruoju laiku 
yra žodį taręs už demokrati
jos gynimą.

—o—
šeštadienį pažangiųjų pen- 

terių sleitas laimėjo balsavi
mus prieš “sengvardiečius,” 
Zitt ir Koch mašiną. Išrinktą 
keturi biznio agentai ir tary-

kad pakėlus valstijos senato-|,IOS. sekretorius, visi progresy-

Drg. J. Vaupša Sveiksta
Smagu pranešti, kad d. J. 

Vaupšas, kuriam buvo pada
ryta gana pavojinga operaci
ja savaitė atgal Polyclinic li
goninėje, sveiksta ir žada ne
trukus apleisti ją. Linkiu 
draugui greito ir laimingo su
grįžimo į darbavimosi lauką.

—o—
Birželio 7 d. LDS 55 kp. 

susirinkime drg. S. K. Mazan 
davė platų raportą iš LDS 
Centro Pild. Tarybos posė
džio apie naują didžiulį nau
jų narių vajų. Po susirinki
mo plačiai aiškino, ką jis ma
tė New Yorko Pasaulinėj Pa
rodoj. Ypatingai gražiai ir 
įspūdingai apibudino Sovietų 
Sąjungos paviliono įrengimą, 
kuris šviečia visą parodą.

J. M.

Padėkos Žodis
Gegužės 20 dieną Moterų 

Kliubo narės surengė parę dėl 
pašelpimo manęs, kaipo ser
gančios narės. Dabar pagijau 
ir jaučiuosi daug geriau. Tai 
tariu visiems širdingą ačiū už 
atsilankymą į parę ir auko
tojams, kurie suaukavo daug 
gražių dovanų ir pinigais, čia 
pažymėsiu ir vardus:

Adella Bekevic, t Romandas, 
Petrauskienė, P. Bekevičiai, 
P. Karulis, Petruskienė, Ven- 
slovienė, Joe Palton, Masi- 
jauskienė, Kubilienė, Vaup
šas, J. N. Simans, F. Bauža, 
A. Barkevičienė, K. Jankaus
kienė, M. Kryzauskienė, Si- 
manauskienė, Wilkeliene, P. 
Nemura, Mrs. Kiver, Pi Ur
bonas, Baužienė ir 
Naunčikienė, Keršienė, 
kienė, Sklerienė, Poška 
sonienė. y.

Taip pat variu ačiū
ninkėms Jonilienei, .Keršienei, 
Naunčikienei, Geisonienei ir J. 
Gendrėnienei, kurios pasidar
bavo- toj parėj.

A. Gendreniene.

Tarptautinis Piknikas

Dauguma Hartfordo orga
nizacijų, po vadovyste Komu
nistų Partijos, rengia piknikų 
nedėlioj, birželio 18, ant 
Schutzen Park, prie Kenney 
Park, Barbour St. entrance. 
Reikia važiuoti Barbour St. 
karu iki Kenney Park ir ta
da eiti iki Schutzen Parko.

Piknikas yra rengiamas tiks
lu sukelti finansų dėl ateinan
čių rinkimų, šie rinkimai bus 
svarbūs todėl, kad parodys, į 
kurių pusę žmonės balsuos dėl 
kito prezidento. Tad visi yra 
kviečiami, ne tik iš Hartfordo, 
bet ir iš viso Connecticut da
lyvauti.

Bus gera orkestrą dėl šokių. 
Dainuos Laisvės Choras po va
dovyste drg. Visockio. Taipgi 
bus ir kitų pamarginimų. Par
kas yra gražus ir didelis. Už
teks vietos dėl visų. O įžan
ga tik 25c.

Tad nepamirškit, visi ir vi
sos į piknikų Schutzen Parke, 
nedėlioj ! V. Taraškienč.

SO. BOSTON, MASS

* Trečiadienį Ohio bedarbių 
delegacija, skaičiuje 20, apsi-

W T 
% *

lankė pas senatorių Robert A.
Taft ir prašė, kad jis remtų 
Casey bilių, kuris reikalauja 
kongreso paskirti $2,225,000,- 
000 WPA būsiantiem metam. 
Delegacijai Taft pareiškė, kad 
to bįliaus nerems. To reakci
ninko manymu, tai perdidelė 
guma pinigų dėl WPA. Tafto 
pasidarbavimu pradžioj šių

rių ir kongresmanų vardų. 
Kaip vienas jų prajuokino 
karalių, antras skolų papra
šė... Didžiojo biznio lapams 
rūpi kelti asmenis, kurie 1940 
metais galėtų pasitarnauti su
stiprinimui reakcijos.

Tie patys didlapiai nesitve
ria džiaugsmu, kad reakcio
nierius Garner apkabinęs 
Britanijos Jurgį VI pasakęs: 
“Aš tikiu, kad jūs turite dau
giau demokratijos, kaip mes 
čionai.” Tie juodlapiai išnau
doja kiekvienų progų naikini
mui pažangos ir kėlimui re
akcinių tipų.

Nedėldienį katalikai minėjo 
vyskūpo Joseph Schrembs 
įšventinimų į arkivyskupus, po 
drauge ir sukaktuves 50 me-

-

duktė, 
Karso- 
ir Gei-

darbi-

RADIO PROGRAMA

’ šeštadienio, birželio 17-tos, 
radio programa per stotį 
WORL, nuo 8 iki 8:30 vai. 
ryte, bus sekanti:

1— Gros Longinas Buinis, 
Sr., ir Jonas Šidlauskas iš 
Cambridge.

2— Radio Kontestas.
3— -Žinios.

—o—
Sekmadienio, birželio 18, 

radio programa per stotį 
WORL, nuo 9:30 iki 10:30 
vai. ryte, * bus sekanti:

1— Paul Peters Collegians 
orkestrą iš So. Bostono.

2— Dainuos Ona Mineikiū- 
tė iš Montello.

3— Valentina Minkienė, pi
ano solo.

4— Jonas Krukonis iš So. 
Bostono pasakys monologą.

Steponas Minkus, '
Garsintojas.

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuo
se, Up State New York, kuri yra 
sveikatos patarėjų pripažinta, kąipo 
geriausias ir sveikiausias klimatas.

Puiki Vieta Vakari jom
Ant Aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

' aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS
Burdas $12 į savaitę; Vaikam $6.00.

Box 240 R. F. D. 2 Cauterskill Road
CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6486

viai. Virš du rhetai čia ėjo 
eilinių narių kova prieš reakci
nę sengvardiečių mašiną. Prieš 
eilinius narius buvo sumobili
zuota tarptautinės unijos vir
šytos, policija ir teisėjai su 
indžionkšinais. Bet nariai ne-, 
nuleido rankų^ veikė, tvirtino 
savo eiles, 
mėjo.

Tik todėl ir lai-

-----O------

apsaugos direkto-
Ness padarė viešą

įmonių 
rius Eliot 
atsišaukimą į visus Cleveland© 
tėvus, ręįkale kūdikių apsau
gos. Savo atsišaukime jis pa
brėžia, kad už kelių dienų 
mokyklos užsidarys ir kūdi
kiai pasileis į gatves. Tėvų 
vyriausia pareiga saugoti juos 
nuo nelaimės pavojų.

, ■ Q.

Palace teatre jau antrą sa-

/

Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

RHEA

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
', Special Rates per Week

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 

p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS* DAYS
Wed., Thors., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

-X

toj

Namų Rakandų Krautuve

Galite naudotis mūsų 10 Išmokėjimo Planu, jei jūs to pageidaujate.

Vasarinis Išpardavimas
< pas

Henry Narius & Sons
Vyram, Jauniem Vyram ir Vaikam Siūtai, taipgi vien 

tik kelnes parduodam nužemintom kainom, kad 
padaryti vietos mūsų rudeniniam drabužiam.

Vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtai vėliausių madų bei modelių ir visokių 
Dydžių, pritaikyti taip, kad tinka kai prigyja kiekvienam . . .

Pirmiau Apkainuoti Siūtai

Atdara iki 2-rai vai. ryto. Įžanga veltui.—No Cover Charge.

-

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Pa. j New 
Yorkų arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Blue . Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

Penktadienis, Birž. 16, 1939

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

■■IM

$24.50, dabar $18.50
$21.50, dabar $16.50
$19.50, dabar $14.50

Mūsų Vaikų Department® ant visų siūtų, jrokuojant mėlynus (blue 
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidų 80 nuošimčių.

Vasarines Sportiškos Kelnės vertės $2.50
X Specialiai apkainuotos taip žemai, kaip $1.65

Dabar laikas užpildyti Jūsų vasarinius reikalingumus, 
ypatingai šiomis žemomis kainomis.

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND ST. Kampas Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889

Lietuvių Įstaiga QI IIP IA V IMLI 
Ant Route 28 DkUt JAI INN

Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

, Lankydamies j svečius 
iš Pennsylvanijos j New 
Yorką arba iš New 
Yorko i Pennsylvanij^ 

užeikite.

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH
(Paketurlenė) Savininkė
Alex Krupavičius

Manager
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Penktadienis, Birž. 16, 1939

Rochester, N. Y.
TORONTIEČIŲ CHORAS

rochesTeryj
Gegužės 27 d. Toronto Ban

gos Choras, apie 45 asmenys, 
vadovaujant Antanui Morkiui, 
pirmiausiai suvaidino vieno 
veiksmo operetę “čigonai,” su 
gerai pritaikytomis ir nusise
kusiomis sudainuot dainomis. 
Pačioj operetėj dalyvavo vi
sas choras, tačiau kaikurie iš 
choristų turėjo po rolę ir gra
žiai pasižymėjo. J. Milleris, 
Jeronimo rolėj; E. Laurusevi- 
čienė, Aidos; Janauskienė su 
Degutiene gražų duetą pa
dainavo; keturios merginos 
davė čigonišką šokį (gaila, 
kad nepavyko pagauti jų 
vardus). Laike lošimo buvo 
daug aplodismentų, bet lei
džiantis uždangai aplodis
mentai pavirto į trukšmingą 
audrą. Tai rochesteriečių ant- 
spauda už gerą suvaidinimą.

Pertraukoj, pakol lošėjai iš
sinėrė iš čigoniškų kostiumų, 
Čemauskas darė pranešimus, 
kad pažmonis tik prasideda 
su torontiečiais, apie apnakvy- 
dinimą ir sekmadienio priė
mimo pietus. Ir nuo “Liaudies 
Balso” trumpai kalbėjo M. 
Guoba. Sekė koncertinė pro
grama choro, atskirai vyrų ir 
moterų, Degutienės solo. Jau
nuolės Linartaitė ir Lilija Sa- 
rapaitė parodė įdomius akro
batikos numerius ir taip publi
ką suinteresavo, kad visi klau
sinėjo, ar jos * profesionalės 
akrobatės, vardų ir pavardžių 
teiravosi.

Nežiūrint, kad buvo pasitai
kęs nepaprastai šiltas ir tvan
kus oras kaip lauke, taip sve
tainėj — vyrai išsirengę švar
kus, marškinių kalnierius at
sisagstę, o moterys vėdinosi 
su programų knygutėmis, bet 
vistiek publika nori išgauti 
daugiau dainų iš torontiečių. 
Tas viskas liudija choro pui-1 
kų dainavimą.

Perstatymas ir koncertas 
paliko gerą įspūdį rocheste- 
riečiams. Publikos buvo arti 
trijų šimtų. Pagal mūsų ko
loniją, tai yra daug. Svečių 
turėjome iš Binghamtono — 
Tvarijonai, židžiūnaitė, iš U- 
ticos— Gudynų šeima; pora 
svečių buvo iš Bostono, viena 
šeima iš Chicagos ir Cleve- 
lando. Tik mūsų kaimyniškas 
miestas Buffalo nebuvo atsto
vautas. Kodėl ?

Prasidėjus šokiams, prasi
dėjo ir artimesnė pažintis. 
Tos pažintys pavirto dar ar
timesnės — vieniems iš Lietu
vos kaimynai, kitiems seniai 
pažįstami, ir taip torontiečiai 
susiliejo su rochesteriečiais. 
Ir mūsų oficialiam kambarių 
paskirstytojui J. Stančikui bu
vo darbo paskirstyti vietas. 
Nes paskirti svečiai susiranda 
pažįstamus ir jų nepaleidžia. 
Vienai šeimai buvo duota net 
septyni skirtingi torontiečiai 
ir visus kiti atėmė. Nežiūrint,

Tas didelis darbas davė “L. 
B.” čielą šimtą dolerių para
mos! O tas pasisvečiavimas 
abiejų miestų vertas kito šim
to socialiu žvilgsniu.

Tikiu, kaip rochesteriečiam, 
taip ir torontiečiam jis pasi
liks ilgai atminčiai.

Rengimo komisija buvo R. 
Barauskas, J. Stančikas ir 
Černauskas. Barauskas pasi
žymėjo surinkdamas apie 50 
skelbimų. Kas yra rinkęs 
skelbimus, tas žino, kiek dar
bo yra.

Gi mūsų draugės moterys 
gaspadinės irgi nežaidė ant 
pievutės, bet dirbo sušilusios 
abi dienas, pasimainydamos, 
prie paruošimo valgių. Jomis 
buvo A. Duobienė, II. Weli- 
kienė, Stugevičienė ir L. Že
maitienė šeštadienį, o sekma
dienį ir vėl Welikiene, Balie
nė, Barzdaitienė ir B. Brooks.

ALDLD 50 kp. taria ačiū 
visiem, kurie prisidėjo su dar
bu, svečių priėmimu ir skait
lingu atsilankymu.

Torontui gi galėsime atsi
teisti tik atsilankymu paę 
juos. Černauskas.

Wilkes Barre, Pa.
Visokios Žinelės iš Mūsų 

Miesto
Kaip kitur, taip ir čia dar

bininkų gyvenimas gana sun
kus, o daugiausia bedarbių. 
Pabaigoje žiemos kasyklose 
darbas buvo sureguliuotas, 
dirbo visos lygiai. Jeigu dir
bo dvi arba tris dienas į sa
vaitę, tai visos taip ir dirbo. 
O dabar jau to nesilaiko: 
vienos dirba daugiau, o kitos 
visai mažai.

Šiam apskrityj bedarbių ar
mija labai padaugėjo. Prie 
buvusių bedarbių tūkstančius 
atleido iš WPA darbų. Prie 
tam, prisidėjo daug jaunimo, 
kurie baigė mokyklas, o jiems 
nėra kur pasidėti, nes čia jo
kių naujų išdirbysčių arba 
mainų neatsidaro. Priešingai, 
tankiai senąsias uždaro ant vi
sados.

Republikonams užėmus val
džią, jie pradėjo pildyt savo 
prižadus, tik gaila, kad iš at
bulos pusės. Savo prižaduose 
jie sakė, kad darbas visiems 
bus ir su unijos mokesčiu. 
Bet tas viskas išėjo kitaip. 
Kurie turėjo darbus WPA 
arba valstijos darbus ant 
vieškelių, veik visi likosi pa
leisti, o mieste mokytojams ir 
kitiems darbininkams labai 
žymiai mokestis apkarpė.

—o—
Mūsų miesto laikraštininkų 

streikas buvo ilgas ir sunkus, 
bet' darbininkai buvo laimėto
jais. Kompanijos negalėjo 
streiko sulaužyti ir turėjo 
darbininkams pasiduoti. Dar
bas buvo pradėta kaip pir
miau visose įstaigose. Bet ne 
ant ilgo. Kompanijos susivie
nijo su “Times Leader” ir 
vistiek jie paliko skaičių dar-

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

0

Estate of

BARRY P. SHAUNS

’M-

■-/V’

Paiinantiniai 
Laikrodėliai168 Grand Street

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vak. 
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto
FLATBUSH OFISAS

2220 AvęriUe J
Kampas E. 28rd Street

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr. 

84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

(Shalinskas)

FUNERAL HOME

LAISVE

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BOSTONO APIELINKĖ

WILKES-BARRE, PA. ir iš

0

Tel. Virginia 7-4499

IGNAS SUTKUS VARPO3
S 3

Kubiliūno Radio Programa'
Nedėlioj, birželio 18, iš stoties 

WMEX 1500 k., prasidės kaip 10:45 
ryto. Programą pildys Lyros kvarte
tas iš So. Bostono, Ignas Kubiliū
nas, Frank Petraitis and Uis Rythm 
Kings Orchestra ir Olga Šukiūtė.

Važiuojanticm St. Clair St. 
Chas. Brass fabriko, po kairei 

piknikas. (139-141)

važiuot No. 1 keliu. — Rengė- 
(139-140)

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių Moterų Kliu- 

bas rengia pikniką, birželio 18 d., 10 
vai. ryto. Šokiai tęsis iki vėlai nak
ties. Bus valgių pagaminta už pri
einamą kainą ir gero alaus. Įžanga 
15c. Važiuokit Uthinghman gatveka- 
riu, paskui važiuokite busu, kuris 
nuveš prie pikniko. Reikės biskutį 
daeiti. 
iki 
bus

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Lint, 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

LDS 43 kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 18' d. birž.—June, prasi
dės 7-tą vai. vakaro, bus pas M. Nor- 
butą, 210 Hazel St. Visi nariai ir na
rės yra prašomi dalyvauti šiame su
sirinkime, nes yra daug svarbių da
lykų aptarimui. Turime išrinkti 2 d. 
liepos-July piknikui darbininkus. Šis 
piknikas bus Petraičio ūkėje. Turime 
darbuotis, kad piknikas būtų sėk
mingas. Kurie esate atsilikę su duo- 

' klėmis, malonėkite užsimokėti šiame 
susirinkime. — Sekr. B. Radzevich.

'(140-141)

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 16912 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 340 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

II ENN Y HEISE
340 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

SHAFT, PA.
SLA 199 kp. rengia pikniką, 18 d. 

birželio, Citizens Fire Company 
Park, Brandonville. Bus gerų val
gių, gėrimų, orkestrą šokiams ir ki
ti pasilinksminimai. Kviečiame iš 
apylinkės ir vietinius lietuvius daly- 
vaut. (139-141)

Aplankykite mūsų 
religiniu daiktų departmentą, specialią 

išpardavimas eina dabar. 
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, Birželio-June 18-tą, 

įvyks didelis piknikas, kurį rengia 
visų tautų darbininkiškos organiza
cijos naudai komunistų partijos rin
kimų kampanijos. Visi privalome bū
ti šiame piknike ir paremti šį svar
bų darbą. Bus Shutzen Parke, pra
džia 12 vai. dieną, dainuos Laisvės 
Choras, vad. V. Visockio, gera or
kestrą gros šokiam, skanūs užkan
džiai ir gėrimai. (140-141)

grupių ir pavienių
Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju

>' įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

Marion St., kainp. Broadway

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

II 12 f
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šioje apylinkėje, kokius kada 
turėjom. Todėl visos ir visi 
prie darbo, o svarbiausia LLD 
kuopose šiame apskrityje rei
kia pasidarbuoti.

Aš Būsiu.

Thorpe’s Grove, Stewardsville, N. J. Į 
Piknikas prasidės 11 vai. nuo ryto 
ir trauksis iki vėlumos. Bus įvairių 
valgių ir gėrimų. Šokiams grieš šau
ni 8 muzikantų orkestrą.

Surasti pikniko vietą labai len
gva, nes parkas randasi prie Stew
ardsville miestelio, ant Washington, 
N. J. kelio. Davažiavus Stewards
ville reikia pasukti kairėn ir tik už 
U mylios ir parkas. Bus nurodymai 
Stewardsville pasiekus. Bušai 
(Washington, N. J.) eina iš Easto- 
no kas. valandą. Lengva ir pigu nu
važiuoti. O kas myli kartu su bū
riu važiuoti, tai yra nutarta susi
rinkti kaip 11 vai. ryte prie Easton 
Baking Co. ant 7th St. Ten susi
rinksime ir važiuosime sykiu. Tarpe 
11 ir 12 vai. būkite visi, nes ilgiau 
niekas nelauks, j

Parkas yra labai gražus ir randa
si svetainė šokiams, tad kad ir lytų 
piknikas įvyks. Įžanga veltui.

Kviečiame visus iš Eastono 
apielinkės. — Rengėjai.

(139-141)

SO. BOSTON, MASS.
Draugiškas Išvažiavimas

Jį rengia LLD 2 kp. Moterų Sky
rius sekmadienį, birželio 18-tą, dd. 
Tamošauskų darže, 91 Gardner St., 
West Roxbury, Mass. Vieta graži, 
oras tyras. Bus skanių užkandžių ir 
gėrimų. Atvyks svečių iš Montello ir 
kitų aplinkinių kolonijų. Dalyvaus 
S. F. Yellen, žymi moterų dar
buotoja, ir kitos veikėjos, tad turė
sime ir draugišką pasikalbėjimą. Nu
važiavimas kaštuoja tik 10c. Kvie
čiame visus (vyrus ir moteris) atsi
lankyti.

Kelrodis. Nuo Forest Hills imti 
Charles River gatvekarį. Automobi
liais 
jos.

DETROIT, MICH.
Lietuvių Moterų Pažangos Kliubas 

ir Laisvamanių 2 kuopa bendrai ruo
šia pikniką. Sekmadienį, 18 d. birže
lio, pas drg. J. Terzą. Čia gamti
niai puiki vieta ir yra ežeras mau
dytis. Bus gėrimų ir užkandžių. 
Taipgi bus i.šlaimčjimas Ispanijos 
kovotojos La Pasionaria stovylos ir 
geras, laikrodėlis. Įžanga Veltui. Va
žiuokite į pietus Telegraph Rd. iki 
U. S. 24, privažiavus 320 County Rd., 
sukite į vakarus. Netoli Ida, Mich. 
miestelio, važiuokite į East Ida Rd., 
ir už 2 mylių po dešinei drg. Tcrzos 
ūkė. (139-141)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadieni, birželio 18 d., Lyros 

Choras rengia pikniką, Mikolaičio 
Sodne, Eddington, Pa. Bus visokių 
vaišinimų, gero valgio ir tt. Galėsi
te erdvingoj svetainėj pasišokti prie 
geros orkeštros. Sodne randasi daug 
stalų po medžių, kur šeimynos gali 
linksmai laiką praleisti pavėsyje. 
Yra pakankamai vietos automobilius 
pastatyt, didelė pieva 4<ur galima vi
sokius sporto žaislus žaisti. Įžanga 
25c. Kviečiame visus dalyvauti. Va
žiuokite Frankford Ave. iki City 
Line, sukite po kairei j Knights Rd. 
Gatvekaris 3 ar 5 arba Frankford 
eleveiteris nuveš iki Bridge St., čia 
imkite gatvekarį 66 iki City Line, 
kur lauks automobilius nuvežti į 
pikniko vietą. (139-141)

Septintas puslapis *

kad torontiečių buvo per 70, 
bet‘ vietų buvo dar 20. Kas 
keistai buvo, kad pasitaikė nu
skirti Vilką pas Baroną per- 

' nakvoti. Nors Vilkas priža
dėjo nieko nedaryti Baronui, 
bet Baronas netikėjo Vilkui ir 
abu liko be miego. Tačiau 
Vilkas paliko Baroną čielą ir 
pats sotus liko. . .

Sekmadienį apie vieną ir 
vėl svetainė prisipildė svečiais 
ir namiškiais, per 200. Po 
pietų choras dar sudainavo 
keletą dainų, išsireiškimų, 
prakalbėlių davė torontiečiai, 
užbaigė rochesteriečiai. Dar 
valanda šokių ir mūsų svečiai 
skirstėsi.

Šį didelį pažmonį rengė 
LDLD 50 kp. “Liaudies Bal
so” naudai. Rengimo komisi
ja rado didelio pritaripio pas 
biznierius, kurie davė apgar
sinimų. Gedemino Draugystė 
davė Veltui svetainę abi die
nas. Publika skaitlingai atsi
lankė, o Toronto choras savo 
lėšomis atvažiavęs davė šaunią 
programą.

bininkų bedarbių eilėse.

Nors jau sausieji laikai se
niai pasibaigė, bet tos nami- 
nėlės spaudimas nėra pasibai
gęs. Pirm keleto dienų sau
sieji surado atsakantį bravo
rą kalnuose, tarpe Wilkes-Barre 
ir St. John. Rado nemažai 
skystimėlio ir prirengto dėl 
virimo 70,000 galionų ir daug 
visokios medžiagos tam reika
lui. Jų įrankiai buvo taip 
nuteplioti, kad nesiskirtų nuo 
žaliuojančių medžių spalvos. 
Tas buvo daroma tam, kad 
būtų sunku patėmyt iš orlai
vių.

—o—
Dienraščio “Laisvės” pikni

kas jau artinasi, įvyks liepos 
16 dieną. Todėl jūs, “Lais
vės” patriotai ir patriotės, 
kaip iš arti, taip ir iš toli, 
pradėkit organizavimosi dar
bą. Turim darbuotis, kad tu
rėtum mūsų tarpe šiam pikni
ke kiekvieną pažangų lietuvį 
ir lietuvaitę. Padarykim šį 
pikniką vienu iŠ didžiausių

Tel.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: galiū

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt. 
Reikalaukite visur to vardo 

SODES IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

Suteikiam garbingas laidotuves

S 
E

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

5

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

TO DIRMAVONEMB JĮ B, JB Jpįk MW llJfjTO SUŽIEDOTUVfiM 
w IR VEDYBOM

' i

Rožančiai ir Kryželiai 
žiedai

Stalui šaukštai, peiliai 
sieniniai laikrodžiai

nuo $1.00
... 6.50
2.00

Įsteigta Nuo 1892 metų
701 Grand St. Brooklyn, N

tarpe Graham ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2178,

Kita Krautuvė Randasi PLAINFIELD, N. J. po antraAu.
206 WEST FRONT STREET

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

Puiki Restauracija

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

EASTON, PA.
Sekmadienį, birželio 18 (į., ALDLD 

13 kuopa bendrai su Ukrainų I. W. 
O. kuopa rengia šaunų pikniką

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 
alaus pas Sutkų yra dideliš sandėlis.

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St., N. Y
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

E 
E

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MfiŠLAŽARNfiS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES LIGOS. Chroniškos ir stai
gios ligos vyrų ir moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų ligą.

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieni 9 iki 3.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

3
3
3
S
3
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Telefonas: Humboldt 2-7904

Vincas <J. Daunora
■  —_ APT IEKQ RIUS

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir^ galvoti skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

MPASČNORTH Ą-r&f OA'tvfts-^L.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke- 
Ipama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiamo duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai prlstattb 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kataafe

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.



Aštuntas puslapis Penktadienis, Birž. 16, 1939

NewWko^Ė^^Zmios
Priminimas

Wil-

Šį Vakarą Visi Dalyvaukite Prakalbose 
Ateivių ir Lietuvos Klausimais

Aiškins Cigarety Taksy Darbuojasi Atgauti
Pravedimą Mokykloms Fondus

Penktadienio vakarą, birže- i kosi išrinktas į veiklos komi- 
lio 16-tą, visiems susidomėju
siems Amerikos ateivių rei
kalais ir Lietuvos dabartine 
padėtimi svarbu atsilankyti į 
Liet. Am. Pil. Kliubo salę, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Čion girdėsite d-aug naujų 
faktų ir nuodugnų jų išaiš
kinimą.

Amerikos ateivių reikalais 
kalbės žymus ateivių gynėjas 
advokatas Irving Schwab, 
taipgi Jonas Siurba, kuris da
lyvavo skubioj nacionalėj atei
viams gint konferencijoj, ne
senai įvykusioj Washingtone. 
Kadangi jis konferencijos li-

tetą, tad jis galės suteikt daug 
žinių ir apie tai, kas jįvyko 
po konferencijos.

Apie tai, ką reiškia buvu
sieji pasikeitimai Lietuvos val
džioje ir kaip į tai atsineša 
Lietuvos žmonės, kalbės D. M. 
Šolomskas. Jis taip pat aiš
kins apie Lietuvos padėtį 
tarptautinėj poolitikoj.

Prakalbos prasidės 7:30 
vakaro. Įžanga nemokama. 
Rengia LLD ir LDS 1-mosios 
kuopos. Brooklyniečiai i r 
apylinkių lietuviai kviečiami 
atsilankyt.

Pravedimo cento taksų ant 
pakelio cigaretų technika ir 
viskas sąryšyje su tais taksais 
bus aiškinama krautuvinin
kams mitinguose ir per radio. 
Komisionierius Ross apie 
kalbės birželio 16, 3:30 
pietų, iš stoties WMCA.

Taksų štampas turėsią 
dėt patys krautuvininkai, 
gaus iš urmo parduotuvių 
ba iš bankų.

tai 
po

uz-
Jas
ar-

Mokslingume Pasižy
mėję Jaunuoliai

PAGERBS MOKYKLOS 
BAIGIMO PROGA

JONĄ YASAITI IŠVEŽĖ 
LIGONBUTIN

Tarp mūsų brooklyniečių 
jaunuolių yra keli, kurie šio
mis dienomis atsiekė aukšto 
mokslo laipsnius. «>

AL KLIMAS
Vienas jų yra sūnus gerai 

žinomų draugų M. ir A. Kli-
14-tą birželio, mų iš Richmond Hill, N. Y.Grupė Keistučio Michelso- 

no draugų, mokyklos baigtu
vių proga, sumanė jį pagerbt 
šauniu pokiliu birželio 17-ios . Kings County ligonbutin. Li- 
vakarą, Liet. Amer. 
Kliubo salėj, 280 
Brooklyne.

Keistutis baigė 
Miesto Kolegiją 
Cum Laude ir

Trečiadien, 
staiga susirgo Jonas Jasaitis 
ir apie 11-tą nakties išvežė

Piliečių
Union Avė.,

New Yorko 
su Magna 

Bachelor of

igos priežastis — sustojo veik
ti šlapumo organai ir visas 
kūnas pasiekė 104 laipsnius 
karščio.

Keistutis Michelsonas

Jasaitis yra Lietuvių Kriau
čių 54-to Skyriaus Pildančio
sios Tarybos Narys, ir Marty
no Liuterio Draugijos finansų 
sekretorius. J. N.

SLA 38 Kp. Išvažiavimas
(senojo
brook-
1 jos

SLA 38-ta kuopa 
Susivienijimo) kviečia 
lyniečius atsilankyti 
draugišką sueigą -i švažiavimą
Forest Park giraitėj šį sek
madienį, birželio 18-tą. Ren
gėjai turi pasiruošę visko, kas 
reikalinera geram pažmoniui— 
karštų “šunyčiu” su kopūstais 
ir kitų užkandžių, taipgi ne
rimų. Įžanga nemokama. Vie
ta randasi kalne, netoli BMT i 
Jamaica linijos Forest Hills 
stoties. N.

Draugas M./ Klimas yra ge
ras “Laisvės” darbuotojas ir 
Direktorių Tarybos narys. Jų 
sūnus, Charles Olgerd Kli
mas, birželio 14-tą, gavo Ba
chelor of Civil Engineering 
laipsnį iš Polytechnic Insti
tute, Brooklyn, N. Y. Drau
gas Al Klimas (kaip jo drau
gai jį vadina) žymiai mokino
si ir kelis kartus atsižymėjo 
kaipo vienas iš geriausių mo
kinių Civil Engineering kurse 
toje kolegijoje. Draugas Al 
pareiškė, kad dar nepasibaigė* 
jo mokslas. Jis dabar steng
sis mokytis, nors ir’ vakarais, 
kad gauti Master of Civil En
gineering laipsnį.

Draugas Al, kad ir moki- 
vistiek surado laiko pri- 

prie suorganizavimo 
Richmond Hill “Rambl- 
kuopos. Jis dabar tos

Williamsburgo Komitetas 
Gelbėt Mokykloms surengė 
tėvų, mokytojų ir , apylinkės 
gyventojų masinį mitingą bir
želio 15-tos vakarą, Eastern 
District High School patalpo
se, Marcy Ave. ir Reap St., 
su kalbėtojais keliose kalbose, 
protestuot prieš nukapojimą 
mokyklos budžeto.

švietimo Tarybos posėdin 
pereitą trečiadienį susirinko 
virš 3,000 tėvų ir mokytojų. 
Mitinge vienbalsiai pasisaky
ta prašyt gubernatoriaus Leh- 
mano tuojau sušaukt valstijos 
seimelio specialę sesiją.

Tuo tarpu New Yorko Kin
dergarten Association užvedė 
bylą, kad teismo keliu sulai
kyt vykdymą švietimo sulyg 
nukapoto budžeto.

Pereita reakcinių republi- 
konų kontroliuojama seimelio 
sesija nukapojo švietimo rei
kalams budžetą dešimčia mili- 
onų visai valstijai. New. Yor
ko miestui nukirsta virš 5 mi- 
lionai dolerių. Dėlto turėtų 
užsidaryt daug klasių ir būtų 
išmesta iš darbo daug moky
tojų. Prieš tai protestuoja vi
si apšvietą mylį gyventojai.

Komunistų Partijos 
liamsburgho sekcijos tarptau-. 
tinę ketvirta kuopa rengia ■ 
gražų pažmonį Lietuvių Pilie
čių Kliubo apatinėje svetainė
je. Įvyks birželio 24 dienos 
vakare. Tai bus šeštadienis; 
Bus alaus ir kitų gėrimų, i 
taipgi užkandžių .

Kadangi tą vakarą per ra
dio kalbės komunistų kandida
tas į koncilmanus Peter Cac- 
chione, tai visi galėsime ben
drai jo prakalbos pasiklausy
ti. Visi galėsime laiką pra
leisti labai smagiai. x

Įžanga bus visiems veltui, j 
Tik, žinoma, kuris norės už-; 
kąsti ar išsigerti, turės už tai] 
užsimokėti. Kviečiame visus 
lietuvius dalyvauti šiame pa- 
žmonyje. Kuopietis.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberiai

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI
\ *

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
&—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
ir pagal sutartĮ.

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

SKELBKITES “LAISVEJĘ

KABARETAS

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris nuo 40 metų 

iki 50 metų amžiaus, prižiūrėjimui 
namų. Darbas nesunkus. Taipgi rei
kės prižiūrėti senyvą moterį. Vaikų 
nėra. Pageidaujama našlė. Reikės 
gyventi sykiu su šeimyna. Atsišauki
te nuo 1 iki 2 po piet, šiuo antrašu: 
Mrs. Rupy, 7133 Cooper Ave., Glen
dale, L. I. '■ (140-141)

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Science požymiais. Nesenai 
jis gavo Columbia Universite
to stipendiją tęst mokslą Co
lumbia Teisių Mokykloje se
kamais mokslo metais. Taigi, 
nors kolegiją baigė, bet moks
lo ne, tad suėjusieji jį pa
sveikint baigtuvių proga, taip 
pat palinkės jam geriausių 
sėkmių tolimesniame moksle. 
Numatoma turėt didelį skai
čių 'svečių.

Michelsonas dar labai 
metais, bet senas ne

visuomeniniame darbe, 
šiuo tarpu atrodo, ja- 

glūdi daug vilčių ateities 
Geros kloties ir to-

Radio Valanda
Matusevičiaus vado- 
Radio Valanda tiki- 

gražios muzikos pro- 
birželio

nosi, 
sidėt 
LDS 
ers”
kuopos finansų sekretorius.

Draugai Klimai dėjo visas 
pastangas, kad sūnų išleisti 
aukšta mokslą, • ir dabar 
džiaugiasi, kad sūnus atsiekė 
tokį laipsnį.

Mes, visi jo draugai ir gi
minės, taipgi džiaugiamės ir 
linkime jam geriausio pasise
kimo jo išsirinktoj profesijoj. 

'Velijam dar daugiau mokytis, 
nes mokslui nėra
-Taipgi linkime jam 
tarp lietuvių jaunuolių, 
ir

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui vaikino, tu

ri būti linksmaus būdo. Aš esu lin
ksma mergina ir Bayliu linksmai gy
venti. Amžiaus 39 m. Gjali atsišaukti 
ir farmerys. Duosiu atsakymą kiek
vienam, kuris atsiųs paveikslą, su
grąžinsiu jeigu reikalaus. Prašau at
sišaukti peb laišką arba asmeniškai. 
Misš T. B. Samoliukė, 270 Cherry 
St., New York City, N. Y. (138-140)

Pajieškau duonos kepėjo, turi tu
rėti gerą patyrimą 
Geram darbininkui, 
bas. John Zarskus; 
Lewiston, Me.

bakerio darbe, 
nuolatinis dar-

28 Birch St.,
(139-142)

Lietuviška Užeiga 
BAR ir GRILL 

i ■ uline/ Gaminam valgius ir 
EB t u r im e Aftierikos

išdirbinio ir impor- 
tuntų degtinių, vi- 
šokių vynų ir gero 

lįiąuor# alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kalniu

liau taip sėkmingai augti 
moksle ir visuomenėj.

Huntington Sta., L. I., N. Y

IŠVAŽIAVIMAS

Šokiams Grieš Kriaučiūno Orkestrą

Pradžia 10 vai. ryto Įžangos nebus

Balz Rodin,, 47 m., laivakro- 
vis. užmuštas troko prie 12th 
Avė. ir 45th St., New Yorke.

Visi kviečiami dalyvauti ir linksmai laiką praleisti 
su mumis tyrame ore.

Vinco 
vaujama 
si turėt 
gramą šį šeštadienį,
17-tą. 9 vai. ryto, iš stoties 
WBNX, 1350 kilocycles. Kvie
čia pasiklausyt. R.

Yra didelė platforma šokiams
Turėsime visokių pamarginimų, taipgi valgių ir gėrimų.

Rengia S. L. A. 340 Kuopa

Sekmadienį, Birželio 18 June
Vieta Išvažiavimui yra graži, medžių pavėsyje

Kelrodis: Važiuokite Jericho Turnpike7 25 nume
rio keliu, privažiavus Depot Rd., sukite po kairei, kiek 
pavažiavę sukite po dešinei į Lenox Rd., netoli nuo 
ančių farmos. Tėmykite kuopos iškabas.

Kviečia RENGĖJAI.

pabaigos, 
veikti 
kaip

pirmiau. 
—o— 

HENRY JUŠKA
Kitas jaunuolis, tai yra sū

nus draugų Jušku iš Central 
Brooklyn, N. Y. Draugas Juš
ka yra brooklyniečiams ir 
apylinkėse gerai žinomas me
nininkas. Jų sūnus, Henry 
Juška, taipgi birželio 14-tą, 
gavo Master of Science in 
Chemistry laipsnį Polytechnic 
Institute, Brooklyn, N. Y.

Draugas Henry lankė mo
kyklą ir tuom pačiu sykiu 
dirbo. Jis buvo pasirįžęs at
siekti tą laipsnį. Jis dirba la
boratorijoj Brooklyn Jewish 
ligoninėj, ir girdėt, kad ten 
jam labai gerai sekasi, nes jis 
yra labai gabus tokiam darbe.

Kaip tėvam, taip ir mum 
visiem linksma žinoti, kad 
draugas Henry dirbo, mokino
si ir atsiekė Master of Sci
ence in Chemistry laipsnį.

i Mes manome, kad Henry ka
da nors bus žymus lietuvis 
chemikas. M.

Pajieškau brolio Joseph Matas, 
kuris taipgi vadinosi Muller. Jis yra 
sūnus Jono* ir Jievos Matas. Jis gy
veno New Yorko mieste ant E. Bro
adway gatvės,"taipgi gyveno Brook- 
lyne. Originaliai jis yra atvykęs iš 
Roxbury, ,Mass., tai yra paskutinė 
vieta" kur aš jį mačiau, apie 18 me
tų atgal. Jis dabar apie 30 metų am
žiaus. Jei kas žinote apie jį, kur jis 
randasi, kur aš galėčiau susisiekt su 
juo, tai malonėkite mūn pranešti už 
ką aš būsiu labai dėkinga. Mano an
trašas yra: Eva Mąrtino, 367 — 3rd i: 
Avenue, New York City (140-145)

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių: paršam 

do automobilius ir karietas 
veselijoms krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODA
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų ° AND

Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

S.

Šio mėnesio 29-ltą, 
Center, 43rd St. ir 6th 
N. Y., šaukiamas visų

Hotel 
Ave., 
tautų

• org. atstovų susirinkimas tiks
lu aptart būdus, subendrint 
darbą parvežimui namo sve- 
turgimių Amerikos veteranų, 
kurie tebėra Francijos prie- 

įplaukoj, pasienių kempėse ir 
I Franco kalėjimuose.

Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra 
~ skersai 

arti
gatvę nuo Marine budinko, 
Corona entrance j ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave. 

CORONA, L. I., N. Y. 
Telephone: Havemeyer 9-9115

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir bafrščiai. 

Atdara Nuo Anksti Rytu iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Dabar Rasite Dviejose ‘^§33
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS

jis 
ir

ku-

. ... .   N (šaldytuvai Nužemlntom 
r*“'’ 1 ■ Kainom)

f II i n I $9*50 už JŪSŲ seną šaldy- 
S I tuvą (ice box), nepaisant 

iyj’TTpfr** H kaip senas ar mažas
■ būtų, nežiūrint, kad
■ užlanginė dėžė.

I iff- I BIRUTft GAIŽAUSKAITĖ,
H jums patarnaus, suteiks vi-

Į sas informacijas jūsų patogu
mui. Jei jūs gyvenate per toli, 
tai mūsų reprezentatorius at- 

k __. I važiuos pas jus su automobiliu
ir atsiveš jus į mūsų showroom 

(parodos kambarį).
Visokių išdlrbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 i mėnesi. Pamąstyk!t! 

Juk tai pigiau, 
NAUDOKITĖS 

Tuojau šaukite EV.

negu kad iee-box’is kainuoja per mėnesį.
PROGA! TAI YRA RIBOTAM LAIKUL

7-6111 
4-6562

CHARLES D’ORAZIO & SON
139 Meeker Ave. 664 Grand Street
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.




